
1 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Materiál na rokovanie 

Miestnej rady 

dňa  8.9.2015 

 

Materiál číslo: 79/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU PRE ZÓNU S DOPRAVNÝM 

OBMEDZENÍM MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - PETRŽALKA 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

Miroslav Štefánik 

prednosta  

 

Zodpovedný:  

Miroslav Štefánik  

Prednosta 

 

Spracovateľ : 

Spoločnosť EEI s.r.o. 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Prevádzkový poriadok 

4. Koncesná zmluva 

5. Dodatok č. 1 

  



  Strana 2 z 40 

Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúča  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 

Prevádzkový poriadok pre zónu s dopravným obmedzením mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 
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Dôvodová správa 

Na základe schváleného materiálu „Zásady parkovacej politiky v mestskej časti Bratislava – 

Petržalka“, uznesením miestneho zastupiteľstva č.511 z 24.6.2014, ktorým sa zastupiteľstvo 

zaviazalo k tomu, že realizáciu a prevádzku parkovacej politiky na území mestskej časti 

zabezpečí externá spoločnosť na účet mestskej časti pristúpila mestská časť k vyhláseniu 

Obchodnej verejnej súťaže  „Prevádzkovanie parkovacieho systému Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka“ (ďalej len OVS). OVS spolu s so súťažnými podmienkami bola 

vyhlásená dňa 23.1.2015 v denníkoch Pravda, Hospodárske noviny a na webovej stránke 

mestskej časti. Mestská časť Bratislava-Petržalka dňa 24.júna 2015 podpísala Koncesnú 

zmluvu na zabezpečenie prevádzky Parkovacieho systému mestskej časti Bratislava-

Petržalka, so spoločnosťou EEI s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava. Dňa 26.júna 2015 bol 

podpísaný Doplnok č.1 ku Koncesnej zmluve.  

V zmysle podpísanej Koncesnej zmluvy a schválených Zásad parkovacej politiky v mestskej 

časti Bratislava – Petržalka predkladáme návrh Prevádzkového poriadku pre zónu s 

dopravným obmedzením mestskej časti Bratislava-Petržalka na schválenie, ako ďalší 

krok v prevádzkovaní parkovacieho systému v Etape vybudovania Služby. 

Súčasťou materiálu je Koncesná zmluva a Dodatok č.1. 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

PRE ZÓNU S DOPRAVNÝM 

OBMEDZENÍM MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA - PETRŽALKA 

 

 (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) 
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Prevádzkovateľ: 
 
EEI s.r.o. 
Laurinská 18, 811 01 Bratislava 
IČO: 35 871 113 
DIČ/IČ DPH: SK 2021769321 
e-mail: info@eei.sk 
www.eei.sk  
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
  
 
Predajné miesto prevádzkovateľa  
v Mestskej časti Bratislava - Petržalka: 
 
EEI s.r.o. 
Kutlíkova 17 
852 12  Bratislava 
 
Otváracie hodiny 
Osobné podávanie žiadostí: 
Pondelok – Piatok 08:00 – 12:00 
Vybavovanie elektronicky podaných žiadostí: 
Pondelok – Piatok 13:00 – 18:00 
 

Čl. I 
Predmet úpravy 

 
1. Tento prevádzkový poriadok na podklade platného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej 

časti Bratislava – Petržalka o podmienkach parkovania motorových vozidiel v Mestskej časti 
Bratislava - Petržalka (ďalej len „VZN MČ – BA Petržalka“) bližšie určuje postup pri využívaní 
parkovacích kapacít na vymedzených komunikáciách v Mestskej časti Bratislava - Petržalka, ako je 
bližšie špecifikované v čl. II. bod 1 tohto prevádzkového poriadku a je určený pre všetky subjekty 
parkujúce na týchto parkovacích miestach. 

 
Čl. II 

Zóna s dopravným obmedzením – všeobecné podmienky parkovania 
 
1. Prevádzkový poriadok platí v zóne s dopravným obmedzením v Mestskej časti Bratislava - 

Petržalka, ktorá je vymedzená dopravnými značkami zóna s dopravným obmedzením - IP24a a 
IP24b so symbolom zákaz státia - B33. (ďalej len „Zóna“). Parkoviská v Zóne, na ktoré sa vzťahuje 
tento prevádzkový poriadok, sú označené dopravnými značkami: 

a.  IP24a / IP24b so symbolom dopravnej značky IP 16 a textom „DOPRAVNEJ OBSLUHE 
ZASTAVENIE POVOLENÉ“ s dodatkovou tabuľou so symbolom značky IP16 a textom 
informujúcim o režime vyhradenia „Pre vozidlá s platnou parkovacou kartou MÚ MČ-
BA Petržalka“ určené na parkovanie pre rezidentov a abonentov, definovaných v Čl.III 
a Čl.IV tohto prevádzkového poriadku. Jednotlivé parkovacie miesta sú vyznačené 
modrým vodorovným dopravným značením V10a, V10b a V10c alebo ako parkovací 
pás vyznačený V2b.(ďalej len „Vyhradené parkoviská Zóny“) 

b. IP16 so symbolom dodatkovej tabule E15 a dodatkovou tabuľou E12 s evidenčným 
číslom vozidla, pre ktoré je toto miesto vyhradené. Jednotlivé parkovacie miesta sú 
vyznačené vodorovným dopravným značením V10d. (ďalej len „Miesto ŤZP“) 

mailto:info@eei.sk
http://www.eei.sk/
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c. E12 vo zväčšenom rozmere s dodatkovou tabuľou E12 a textom „PARKOVISKO PRE 
NÁVŠTEVNÍKOV“ určených pre bezplatné návštevnícke parkovanie.  

d. E12 s príslušným symbolom o spôsobe státia IP13a až IP15b, určených pre bezplatné 
návštevnícke parkovanie.  

  
Aktuálny cenník parkovacích kariet, ktoré pojednáva tento prevádzkový poriadok, tvorí prílohu  č. 1. 

Plán s  grafickým vymedzením Zóny a jednotlivých lokalít tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového 

poriadku. Prevádzkový poriadok vrátane príloh je k dispozícii na predajnom mieste prevádzkovateľa a 

na jeho oficiálnych webových stránkach www.eei.sk, www.parkovaniepetrzalka.sk 

2. a petrzalkaparkovanie.sk (ďalej len „webová stránka“ a „webové stránky“).  
 

3. Každý subjekt, ktorému v zmysle tohto prevádzkového poriadku vzniká právo parkovať v Zóne, je 
povinný a zaväzuje sa dodržiavať tento prevádzkový poriadok.  

 
4. Parkovanie v Zóne je povolené len  motorovým vozidlám kategórie M1 (motorové vozidlá 

s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich), N1 (motorové 
vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou 
hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) do dĺžky vozidla 5 m a L (motorové vozidlá s menej ako 
štyrmi kolesami a štvorkolky). 

 
5. Umiestnenie kontajnerov a iných objemnejších predmetov na parkovacích miestach podlieha 

súhlasu Mestskej časti Bratislava – Petržalka prostredníctvom potvrdenia o povolení užívania 
verejného priestranstva, o čom musí užívateľ bezodkladne informovať prevádzkovateľa 
a povolenie predložiť.  
 

Čl. III 
Rezidentská parkovacia karta 

 
1. Rezident je fyzická osoba – obyvateľ s trvalým pobytom v Zóne a držiteľ vodičského preukazu, 

ktorý preukázateľne užíva vozidlo na súkromné účely. (ďalej len „Rezident“). 
 

2. Rezident môže požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty, ktorá môže byť vydaná iba 
Rezidentovi. Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla v Zóne na 
vyznačených parkovacích miestach, ktoré nie sú obsadené, alebo nie sú vyhradené pre 
konkrétneho užívateľa dopravnou značkou IP16 a V10d, a to bez ďalších poplatkov.  

 
3. Prevádzkovateľ môže na základe žiadosti Rezidenta vydať rezidentskú parkovaciu kartu.  O tom, 

či môže byť rezidentská parkovacia karta vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ na základe 
predložených dokladov uvedených v bode 8 tohto článku.  
 

4. Žiadosť na vydanie rezidentskej parkovacej karty je možné podať on-line prostredníctvom 
objednávkového systému webovej stránky, ktorý je k dispozícii na webových stránkach  
prevádzkovateľa, alebo osobne na pracovisku predajného miesta prevádzkovateľa predložením 
vyplneného formulára žiadosti na vydanie rezidentskej parkovacej karty.  

 
5. Žiadateľ podaním on-line žiadosti alebo vyplnením formulára žiadosti na predajnom mieste 

vyjadruje súhlas s podmienkami tohto prevádzkového poriadku. 
 
6. Žiadateľ si v on-line žiadosti zvolí dátum a  čas v rámci ponúknutých dostupných voľných 

otváracích hodín na predajnom mieste, kedy sa môže osobne dostaviť na predajné miesto pre 

http://www.parkovaniepetrzalka.sk/
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rezidentskú parkovaciu kartu. Tento dátum a čas je možné aj po odoslaní on-line žiadosti 
editovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určovanie dátumov a časov podľa aktuálnej 
dostupnosti, aby zabezpečil plynulý chod predajného miesta. V prípade, že sa žiadateľ dostaví na 
predajné miesto mimo zvoleného dátumu a  času, je povinný strpieť dlhšiu čakaciu lehotu na 
vybavenie na predajnom mieste.  Prevádzkový čas predajného miesta určený pre žiadateľov bez 
vyplnenej on-line žiadosti s príslušnou časenkou je uvedený v aktuálnych otváracích hodinách 
v úvode tohto prevádzkového poriadku. Vyzdvihnutie rezidentskej parkovacej karty  po dátume 
platnosti v súlade s príslušnou žiadosťou nemá vplyv na zmenu doby platnosti takejto parkovacej 
karty. 

 
7. Žiadateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v žiadosti, sú pravdivé, aktuálne a kompletné. 
 
8. Rezident, ktorý je oprávnený používať parkovací preukaz osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím vydaný príslušnou pobočkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v zmysle § 44 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona 
č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, môže požiadať o vyhradenie jedného konkrétneho 
parkovacieho Miesta ŤZP, a to v rámci Vyhradených parkovísk Zóny. Takáto parkovacia karta sa  
vydáva s cenovým zvýhodnením podľa aktuálneho cenníka a oprávňuje jej držiteľa využívať 
príslušné Miesto ŤZP a Vyhradené parkoviská Zóny. 

 
9. Rezidentskú parkovaciu kartu je možné prevziať len osobne na predajnom mieste 

prevádzkovateľa, pričom pre vydanie tejto rezidentskej parkovacej karty je žiadateľ povinný 
uhradiť príslušný poplatok podľa aktálneho cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového 
poriadku a predložiť nasledujúce doklady – originály k nahliadnutiu, ktoré budú následne 
prevádzkovateľom elektronicky nasnímané: 

  
a) platný občiansky preukaz preukazujúci trvalý pobyt v Zóne, 
b) vodičský preukaz skupiny B, 
c) technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom 

alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť (v prípade, že sa 
nejedná o žiadateľov podľa písmena d, e, f), 

d) Žiadateľ, ktorý má vozidlo zverené zamestnávateľom na súkromné užívanie – predkladá 
okrem uvedeného výpis zamestnávateľa z obchodného registra nie starší ako tri (3) mesiace 
(prípadne živnostenský list), technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 
preukazujúci, že zamestnávateľ je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - 
Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť, originál zmluvy, respektíve dohody o zverení 
služobného motorového vozidla do dočasného užívania zamestnancovi na súkromné účely 
v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov. 

e) Žiadateľ, ktorý používa  vozidlo na  základe  rozhodnutia,  resp.  dohody  o  poskytnutí  vozidla  
členovi  orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely a je členom 
orgánu právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  
spoločník, atď.) predkladá technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 
preukazujúci, že pojednávaná právnická osoba je vlastníkom alebo držiteľom motorového 
vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť a rozhodnutie, resp. dohodu o poskytnutí 
vozidla členovi orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely. 

f) Žiadateľ, ktorý má  dlhodobo  (najmenej  na  dobu  platnosti  vystavenej  parkovacej  karty)  
zapožičané vozidlo z požičovne automobilov, predkladá technický preukaz vozidla v kategórii 
podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že pojednávaná požičovňa je vlastníkom alebo držiteľom 
motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť, nájomnú zmluvu uzavretú s 
požičovňou automobilov a aktuálny výpis z obchodného registra požičovne automobilov,  z 
ktorej je vozidlo zapožičané. 
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10. Úhradu za rezidentskú parkovaciu kartu môže žiadateľ vykonať priamo na predajnom mieste 

prevádzkovateľa, a to v hotovosti alebo platobnou kartou alebo bankovým prevodom na bankový 
účet Mestskej časti Bratislava – Petržalka uvedenom v záhlaví vystavenej zálohovej faktúry.  Ak si 
žiadateľ zvolí platbu bankovým prevodom, je povinný zaplatiť preddavok vo výške celej ceny 
rezidentskej parkovacej karty v súlade so zálohovou faktúrou. Tento preddavok bude pri 
vystavení vyúčtovacej faktúry v celom rozsahu započítaný na úhradu ceny rezidentskej 
parkovacej karty. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní od dátumu jej vyhotovenia. Rezidentská 
parkovacia karta bude pripravená na odovzdanie na predajnom mieste deň po pripísaní 
finančných prostriedkov na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre počas otváracích hodín 
predajného miesta pre osobné podávanie žiadostí.  
 

11. Prevádzkovateľ nie je povinný vydať žiadateľovi rezidentskú parkovaciu kartu, kým mu nebudú 
predložené vyššie uvedené dokumenty a uhradený príslušný poplatok.  

 
12. Rezidentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne motorové vozidlo a obsahuje: 
 

a) číslo rezidentskej parkovacej karty, 
b) údaj o dobe platnosti rezidentskej parkovacej karty, 
c) evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bola rezidentská parkovacia karta vydaná,  
 

13. Jednému Rezidentovi môžu byť vydané maximálne 3 (tri) rezidentské parkovacie karty, pričom 
druhá a tretia za násobky ceny základného poplatku za prvú rezidentskú parkovaciu kartu podľa 
platného cenníka. 
 

14. Právo použitia rezidentskej parkovacej karty je obmedzené na dobu jej platnosti a po uplynutí 
tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený rezidentskú parkovaciu kartu používať . 

 
15. Platnosť rezidentskej parkovacej karty je dvanásť (12) mesiacov od prvého dňa jej platnosti. 

Rezidentská parkovacia karta začne platiť od dátumu, ktorý si žiadateľ určí v on-line žiadosti 
alebo vo  formulári žiadosti na predajnom mieste. Najneskorší možný deň dátumu začiatku 
platnosti rezidentskej parkovacej karty je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti 
prevádzkovateľom.  

 
Čl. IV 

Abonentská parkovacia karta 
 

1. Abonent je fyzická osoba ktorá nemá trvalý pobyt v Zóne a držiteľ vodičského preukazu, ktorý 
preukázateľne užíva vozidlo na súkromné účely rovnako ako Rezident. (ďalej len „Abonent“). 
Abonent môže požiadať o vydanie abonentskej parkovacej karty, ktorá môže byť vydaná iba 
Abonentovi. Abonentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla v Zóne na 
vyznačených parkovacích miestach, ktoré nie sú obsadené, alebo nie sú vyhradené pre 
konkrétneho užívateľa dopravnou značkou IP16 a V10d, a to bez ďalších poplatkov. 
 

2. Prevádzkovateľ môže na základe žiadosti Abonenta vydať abonentskú parkovaciu kartu.  O tom, 
či môže byť abonentská parkovacia karta vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ na základe 
predložených dokladov uvedených v bode 8 tohto článku.  

 
3. Žiadosť na vydanie abonentskej parkovacej karty je možné podať on-line prostredníctvom 

objednávkového systému webovej stránky, ktorý je k dispozícii na webových stránkach 
prevádzkovateľa alebo osobne na pracovisku predajného miesta prevádzkovateľa, predložením 
vyplneného formulára žiadosti na vydanie abonentskej parkovacej karty.  
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4. Žiadateľ podaním on-line žiadosti alebo vyplnením formulára žiadosti na predajnom mieste 
vyjadruje súhlas s podmienkami tohto prevádzkového poriadku. 

 
5. Žiadateľ si v on-line žiadosti zvolí dátum a  čas v rámci ponúknutých dostupných voľných 

otváracích hodín na predajnom mieste, kedy sa môže osobne dostaviť na predajné miesto pre 
abonentskú parkovaciu kartu. Tento dátum a čas je možné aj po odoslaní žiadosti editovať. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na určovanie dátumov a časov podľa aktuálnej dostupnosti, 
aby zabezpečil plynulý chod predajného miesta. V prípade, že žiadateľ príde na predajné miesto 
mimo zvoleného dátumu a  času, je povinný strpieť dlhšiu čakaciu lehotu na vybavenie na 
predajnom mieste. Prevádzkový čas predajného miesta určený pre žiadateľov bez vyplnenej on-
line žiadosti s príslušnou časenkou je uvedený v aktuálnych otváracích hodinách v úvode tohto 
prevádzkového poriadku. Vyzdvihnutie abonentskej parkovacej karty  po dátume platnosti 
v súlade s príslušnou žiadosťou, nemá vplyv na zmenu doby platnosti takejto parkovacej karty. 

 
6. Žiadateľ sa zaväzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v žiadosti, sú pravdivé, aktuálne a kompletné. 
 
7. Abonentskú parkovaciu kartu je možné prevziať len osobne na predajnom mieste 

prevádzkovateľa, pričom pre vydanie tejto abonentskej parkovacej karty je žiadateľ povinný 
uhradiť príslušný poplatok podľa aktuálneho cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto 
prevádzkového poriadku a  
predložiť nasledujúce doklady – originály k nahliadnutiu, ktoré budú následne prevádzkovateľom 
elektronicky nasnímané: 

a) platný občiansky preukaz, 
b) vodičský preukaz skupiny B, 
c) technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že žiadateľ je vlastníkom 

alebo držiteľom motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť (v prípade, že sa 
nejedná o žiadateľov podľa písmena d, e, f), 

d) Žiadateľ, ktorý má vozidlo zverené zamestnávateľom na súkromné užívanie – predkladá 
okrem uvedeného výpis zamestnávateľa z obchodného registra nie starší ako tri (3) mesiace 
(prípadne živnostenský list), technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 
preukazujúci, že zamestnávateľ je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla - 
Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť, originál zmluvy, respektíve dohody o zverení 
služobného motorového vozidla do dočasného užívania zamestnancovi na súkromné účely 
v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov. 

e) Žiadateľ, ktorý používa  vozidlo na  základe  rozhodnutia,  resp.  dohody  o  poskytnutí  vozidla  
členovi  orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely a je členom 
orgánu právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstavenstva,  
spoločník, atď.) predkladá technický preukaz vozidla v kategórii podľa čl. II, bod 4 
preukazujúci, že pojednávaná právnická osoba je vlastníkom alebo držiteľom motorového 
vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť a rozhodnutie, resp. dohodu o poskytnutí 
vozidla členovi orgánu právnickej osoby k používaniu na služobné a súkromné účely. 

f) Žiadateľ, ktorý má  dlhodobo  (najmenej  na  dobu  platnosti  vystavenej  parkovacej  karty)  
zapožičané vozidlo z požičovne automobilov, predkladá technický preukaz vozidla v kategórii 
podľa čl. II, bod 4 preukazujúci, že pojednávaná požičovňa je vlastníkom alebo držiteľom 
motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii vozidla I. časť, nájomnú zmluvu uzavretú s 
požičovňou automobilov a aktuálny výpis z obchodného registra požičovne automobilov,  z 
ktorej je vozidlo zapožičané. 
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Úhradu za abonentskú parkovaciu kartu môže žiadateľ vykonať priamo na predajnom mieste 

prevádzkovateľa, a to v hotovosti alebo platobnou kartou alebo bankovým prevodom na bankový 

účet Mestskej časti Bratislava – Petržalka, uvedenom v záhlaví vystavenej zálohovej faktúry.  Ak si 

žiadateľ zvolí platbu bankovým prevodom, je povinný zaplatiť preddavok vo výške celej ceny 

abonentskej parkovacej karty v súlade so zálohovou faktúrou. Tento preddavok bude pri vystavení 

vyúčtovacej faktúry v celom rozsahu započítaný na úhradu ceny abonentskej parkovacej karty. 

Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní od dátumu jej vyhotovenia. Abonentská parkovacia karta 
bude pripravená na odovzdanie na predajnom mieste deň po pripísaní finančných prostriedkov 
na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre počas otváracích hodín predajného miesta pre 
osobné podávanie žiadostí.  

8. Prevádzkovateľ nie je povinný vydať žiadateľovi abonentskú parkovaciu kartu, kým mu nebudú 
predložené vyššie uvedené dokumenty a uhradený príslušný poplatok.  

 
9. Abonentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne motorové vozidlo a obsahuje: 
 

a) číslo abonentskej parkovacej karty, 
b) údaj o dobe platnosti abonentskej parkovacej karty, 
c) evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bola abonentská parkovacia karta vydaná,  
 

10. Jednému Abonentovi môže byť vydaná maximálne 1 (jedna) rezidentská parkovacia karta podľa 
platného cenníka. 
 

11. Právo použitia abonentskej parkovacej karty je obmedzené na dobu jej platnosti a po uplynutí 
tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený abonentskú parkovaciu kartu používať . 

 
12. Platnosť abonentskej parkovacej karty je dvanásť (12) mesiacov od prvého dňa jej platnosti. 

Abonentská parkovacia karta začne platiť od dátumu, ktorý si žiadateľ určí v on-line žiadosti alebo 
vo  formuláre žiadosti na predajnom mieste. Najneskorší možný deň dátumu začiatku platnosti 
abonentskej parkovacej karty je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti 
prevádzkovateľom.  
 

 
Článok V. 

Miesta vyhradené pre držiteľov rezidentských a abonentských parkovacích kariet 
 

1. Vyhradené parkoviská Zóny sú určené pre Rezidentov, ktorí sú držiteľmi rezidentskej parkovacej 
karty a Abonentov, ktorí sú držiteľmi abonentskej parkovacej karty. Na požiadanie a po splnení 
podmienok podľa článku III. pre Rezidenta a článku IV. pre Abonenta tohto prevádzkového 
poriadku, môže prevádzkovateľ vystaviť rezidentskú parkovaciu kartu alebo abonentskú 
parkovaciu kartu.  
 

2. Vyhradené parkoviská Zóny sú označené dopravnými značkami IP24a / IP24b so symbolom 
dopravnej značky IP 16 a textom „DOPRAVNEJ OBSLUHE ZASTAVENIE POVOLENÉ“ s dodatkovou 
tabuľou so symbolom značky IP16 a textom informujúcim o režime vyhradenia „Pre vozidlá 
s platnou parkovacou kartou MÚ MČ-BA Petržalka“.  Jednotlivé parkovacie miesta sú vyznačené 
modrým vodorovným dopravným značením V10a, V10b a V10c alebo ako parkovací pás 
vyznačený V2b. Na takto vyznačených parkovacích miestach nemôže stáť vozidlo bez platnej 
rezidentskej parkovacej karty alebo abonentskej parkovacej karty. Zastavenie vozidla dopravnej 
obsluhy pre čas nevyhnutný na naloženie/vyloženie tovaru alebo nastúpenie/vystúpenie 
cestujúcich je povolené. 
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3. V rámci Vyhradených parkovacích Miest sa nachádzajú Miesta ŤZP, ktoré sú vyznačené zvislým 
dopravným značením IP16 so symbolom dodatkovej tabule E15 a dodatkovou tabuľou E12 s 
evidenčným číslom vozidla, pre ktoré je toto miesto vyhradené.  Jednotlivé parkovacie miesta sú 
vyznačené vodorovným dopravným značením V10d. Na takto označenom mieste je oprávnené 
parkovanie len vozidla s evidenčným číslom podľa príslušnej dodatkovej tabule E12. 

 
4. Oprávnenie parkovať na týchto Vyhradených parkoviskách Zóny získa Rezident zakúpením 

rezidentskej parkovacej karty a Abonent zakúpením abonentskej parkovacej karty a jej viditeľným 
umiestnením za čelným sklom vozidla tak, aby boli čitateľné všetky údaje na prednej strane 
parkovacej karty. 
  

5. Rezidentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla na Vyhradených 
parkoviskách Zóny. Ak Rezident nenájde voľné parkovacie miesto v príslušnej lokalite Zóny, má 
nárok zaparkovať aj na parkovacom mieste určenom pre návštevníkov Zóny v danej lokalite. 
Rezident má nárok na vydanie najviac troch rezidentských parkovacích kariet; poplatok za 
rezidentskú parkovaciu kartu pre každé ďalšie vozidlo sa účtuje rozdielnou sumou, uvedenou 
v Prílohe č. 1 tohto prevádzkového poriadku. 

 
Abonentská parkovacia karta umožňuje parkovanie motorového vozidla na Vyhradených 
parkoviskách Zóny.  Ak Abonent nenájde voľné parkovacie miesto v príslušnej lokalite Zóny, má nárok 
zaparkovať aj na parkovacom mieste určenom pre návštevníkov Zóny v danej lokalite Zóny. Abonent 
má nárok na vydanie najviac jednej abonentskej parkovacej karty. 
 

Článok VI. 
Povinnosti a zodpovednosť držiteľa rezidentskej a abonentskej parkovacej karty 

 
1. Držiteľ je povinný pri parkovaní riadiť sa platným VZN MČ – BA Petržalka, týmto prevádzkovým 

poriadkom a vykonať dostatočné opatrenia k tomu, aby rezidentská parkovacia karta alebo 
abonentská parkovacia karta nemohla byť neoprávnene užívaná inou osobou. 

 
2. Držiteľ nie je oprávnený rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu akokoľvek upravovať, 

duplikovať, alebo zhotovovať jej napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo k 
zhotoveniu napodobeniny rezidentskej parkovacej karty alebo abonentskej parkovacej karty, 
stráca táto parkovacia karta platnosť. Držiteľ zodpovedá prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú 
takýmto zásahom do rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty a zároveň stráca aj nárok 
na vydanie novej rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty. 

 
3. Ak dôjde k strate, krádeži, k zničeniu, alebo poškodeniu rezidentskej alebo abonentskej 

parkovacej karty, držiteľ je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa 
a poškodenú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom 
prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť novú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu 
rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej rezidentskej alebo 
abonentskej parkovacej karty.  

 
4. Ak dôjde ku krádeži rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty, držiteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa a tiež príslušné oddelenie Policajného 
zboru Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi rezidentskej alebo 
abonentskej parkovacej karty na jeho žiadosť doloženú potvrdením Policajného zboru Slovenskej 
republiky o nahlásení krádeže rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty, novú 
rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do 
uplynutia doby platnosti pôvodnej. 
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5. Ak prestane držiteľ používať vozidlo, pre ktoré mu bola rezidentská alebo abonentská parkovacia 
karta vydaná z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa vozidla, je povinný o tom informovať 
prevádzkovateľa v lehote pätnásť (15) dní odo dňa, kedy nastala takáto skutočnosť a predmetnú 
rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu kartu je povinný prevádzkovateľovi v tej istej lehote 
vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu 
kartu pre nové vozidlo držiteľa predmetnej karty s platnosťou na dobu do uplynutia doby 
platnosti pôvodnej. 

 
6. Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty, 

alebo EČV príslušného vozidla, na ktoré sa rezidentská alebo abonentská parkovacia karta 
vzťahuje, je držiteľ tejto karty povinný o tom informovať prevádzkovateľa v lehote pätnásť (15) 
dní od kedy nastala takáto skutočnosť a pôvodnú rezidentskú alebo abonentskú parkovaciu 
kartu vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú rezidentskú alebo abonentskú 
parkovaciu kartu pre nové vozidlo držiteľa predmetnej karty s platnosťou na dobu do uplynutia 
doby platnosti pôvodnej. 
 

7. Držiteľ je povinný na žiadosť pracovníka prevádzkovateľa umožniť detailnú kontrolu rezidentskej 
alebo abonentskej parkovacej karty pracovníkovi prevádzkovateľa, príslušníkovi mestskej polície 
a príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. 

 
 

Čl. VII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú v Zóne vrátane krádeže vozidla 

alebo jeho časti spôsobenú treťou osobou. Za takúto škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil podľa 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach odložených počas parkovania vo vozidle, 

taktiež nezodpovedá za škodu na voľne odmontovateľných častiach vozidla. 
 

Čl. VIII. 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

 
1. Prevádzkovateľ je povinný: 

 zabezpečovať prevádzku parkovísk Zóny v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v súlade s 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 každému umožniť oboznámenie sa s týmto prevádzkovým poriadkom, s dobou prevádzky a s 
cenami za poskytované služby zverejnením na príslušnej prevádzke a prostredníctvom 
informačných portálov, 

 zamietnuť vjazd na parkovacie plochy iným typom vozidiel ako osobným motorovým 
vozidlám, teda vozidlám s prívesným vozíkom a vozidlám, ktorých rozmery sa odlišujú od 
štandardu, pre ktorý sú parkoviská v Zóne určené, 

 zamietnuť vjazd autobusom a vozidlám s celkovou dĺžkou nad 5 m na parkoviská v Zóne, 
ktoré upravuje tento prevádzkový poriadok,  

 vykonávať kontrolu a monitoring parkovísk v Zóne. 
 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený: 
 vyberať úhradu za vydanie abonentských a rezidentských parkovacích kariet, 
 požadovať od každého subjektu, ktorému podľa tohto parkovacieho poriadku vzniká 

oprávnenie parkovať v Zóne dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku, 
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 upozorniť Policajný zbor Slovenskej republiky a mestskú políciu na podozrenie z páchania 
priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, iného priestupku alebo 
trestného činu, ak subjekt zdržujúci sa v mieste parkovísk v Zóne koná v rozpore s týmto 
prevádzkovým poriadkom, resp. s dopravnými alebo inými platnými právnymi predpismi, 
vrátane prípadov, keď daný subjekt zaparkuje vozidlo:  
-   takým spôsobom, že tvorí prekážku cestnej premávky, 
-  neoprávnene na mieste vyhradenom pre vozidlo označené parkovacím preukazom ŤZP v 
zmysle § 44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 
-  mimo vyznačeného parkovacieho miesta, 
-  na viacerých vyznačených parkovacích miestach súčasne, 
- bez platnej rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty podľa tohto prevádzkového 

poriadku na Vyhradených parkoviskách Zóny, 
 vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú subjekt parkujúci v Zóne alebo držiteľ rezidentskej 

alebo abonentskej parkovacej karty vzťahujúcej sa na Zónu spôsobí prevádzkovateľovi. 
 

Čl. IX. 
Kontrola 

 
1. Každý subjekt parkujúci v Zóne je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a konať pri 

parkovaní tak, aby v Zóne nedochádzalo k škodám na majetku, ujme na zdraví alebo 
k porušovaniu práv a záujmov iných osôb a prevádzkovateľa. 
 

2. Pri zistení akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku a súčasnom porušení pravidiel 
cestnej premávky bude takéto konanie v rámci podozrenia zo spáchania priestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznámené príslušnému orgánu Policajného zboru 
Slovenskej republiky alebo mestskej polícii. 

 
Čl. X. 

Riešenie sporov 
 
1. Vzťahy medzi užívateľmi parkovísk v Zóne a prevádzkovateľom sa riadia ustanoveniami tohto 

prevádzkového poriadku, cenníka a právneho poriadku Slovenskej republiky. 
 

2. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, účastníci sporu sú oprávnení 
riešiť spor v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a obrátiť sa na 
vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

 
Čl. XI. 

Cenník za poskytované služby 
 
1. Aktuálny cenník rezidentských a abonentských parkovacích  kariet v Zóne tvoria prílohu č. 1 

tohto prevádzkového poriadku a je zverejnený na predajnom mieste prevádzkovateľa a na 
webových stránkach.  

 
Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Prevádzkový poriadok je platný a účinný od __.__.2015 

 
2. Právne vzťahy neupravené týmto prevádzkovým poriadkom sa riadia platnými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 
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3. Prevádzkový poriadok, spolu s cenníkom a grafickým znázornením Zóny, je viditeľným spôsobom 

umiestnený v prevádzkarni (na predajnom mieste prevádzkovateľa) a na webových stránkach. 
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Príloha č.1 
prevádzkového poriadku Zóny s dopravným obmedzením Mestskej časti Bratislava - Petržalka 

 

Cenník parkovacích kariet 
 

1) Poplatok za prvú parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich parkovať na 

vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje v sume 80 Eur ročne. 

 

Poplatok za druhú parkovaciu kartu pre rezidentov oprávňujúcich parkovať na 

vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje v sume 120 Eur ročne. 

 

2) Poplatok za jednu parkovaciu kartu pre všetkých abonentov oprávňujúcich parkovať 

na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje jednotne v sume 800 Eur ročne. 
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