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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č. 3/2020 zo dňa 5. mája 2020 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  

Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019  

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

v znení VZN č. 19/2019 

  

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení       

s § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6a zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov a všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 z 27. júna 

2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

  

  

Čl. I 

  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa               

9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení VZN č. 19/2019 sa 

mení a dopĺňa takto:  

 

 

1. Slová „motorové vozidlo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádzajú 

slovom „vozidlo“. 

 

2. Záhlavie nariadenia znie: 

 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 2 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v 

spojení s § 15 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 6a 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov a 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 z 

27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení:“  

 

3. § 1 ods. 2 písmeno a) znie: 

 

„a) bytom 
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obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného 

celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie,“   

 

4. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f). 

 

Doterajšie písmená g) až s) sa označujú ako písmená f) až r). 

 

5. § 1 ods. 2 písmeno g) znie: 

 

„g) vozidlom                                                                                                   

motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m a 

hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg,“ 

 

6. § 1 ods. 2 písmeno m) znie: 

 

„m) prevádzkovým poriadkom 

dokument, ktorý podrobnejšie upravuje podmienky dočasného parkovania vozidiel na úsekoch 

miestnych komunikácií I. až IV. triedy na území mestskej časti, ktorý tvorí prílohu č.3 

(Prevádzkový poriadok parkovacích miest prevádzkovateľa MČ Bratislava-Petržalka) tohto 

nariadenia“  

   

7. § 1 ods. 2 písmeno n) znie: 

 

„n) rezidentom                                                                                                                       

- fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt v byte v mestskej časti, ktorá má právny vzťah k 

vozidlu a je registrovaná v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne na 

mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v mobilnej 

aplikácii alebo prostredníctvom webového rozhrania, alebo  

  

- cudzinec, ktorý je štátny príslušník členského štátu Európskej únie, ktorý má právny vzťah k 

vozidlu a je registrovaný  v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne na 

mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v mobilnej 

aplikácii alebo prostredníctvom webového rozhrania, a ktorý sa oprávnene nepretržite zdržiava 

na území Slovenskej republiky počas obdobia menej ako piatich rokov a v potvrdení o 

registrácii pobytu alebo v doklade o pobyte má uvedenú adresu pobytu v byte v mestskej časti 

- to platí aj pre jeho rodinného príslušníka podľa osobitného predpisu 1, alebo  

  

- cudzinec, ktorý nie je štátny príslušník členského štátu Európskej únie, ktorý má právny 

vzťah k vozidlu a je registrovaný  v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, 

osobne na mieste určenom prevádzkovateľom v Prevádzkovom poriadku, elektronicky v 

mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom webového rozhrania; a ktorému bol policajným 

útvarom udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky s adresou pobytu v byte v 

mestskej časti 
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- fyzická osoba, ktorá užíva auto v majetku rodičov len pre svoju potrebu a doloží tento stav 

čestným prehlásením s overeným podpisom.“ 

 

8. § 4 ods. 3 znie: 

 

„(3) Úhradu za dočasné parkovanie vozidiel neplatí návštevník v pondelok, utorok, stredu, 

štvrtok a piatok v čase od 8:00 do 18:00 h, a od piatka 18:00 h až do nedele 18:00 h za 

podmienky použitia mobilnej aplikácie, t.j. zaevidovania miesta a času parkovania v mobilnej 

aplikácii.“ 

 

9. § 6 ods.1 znie:  

 

„(1) Fyzická osoba spĺňajúca podmienky podľa § 1, ods. 2, písmeno n), ktorá preukáže platné 

osvedčenie o technickom stave motorového vozidla a platné osvedčenie o emisnej kontrole 

vozidla, ak sa to v zmysle platných právnych predpisov vyžaduje, sa dňom zaregistrovania 

stáva rezidentom.“ 

 

10. § 6 ods. 2 znie: 

 

„(2) Fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie, na 

dočasné parkovanie vozidiel v zóne dočasného parkovania s uvedením evidenčného čísla 

vozidla sa dňom zaregistrovania stáva návštevníkom.“ 

 

11. § 7 ods. 2 písmeno a) znie: 

 

„a) je držiteľom vozidla
4)

, v prípade, ak je držiteľom vozidla jeden z manželov, považuje sa za 

držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia počas trvania manželstva, aj druhý z manželov za 

podmienky, že vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,“ 

 

12. V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e). 

 

13. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č.3, ktorá znie: 

Príloha č.3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel: 
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVACÍCH MIEST 

PREVÁDZKOVATEĽA MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA 

(ďalej len „Prevádzkový poriadok“) 

1. Prevádzkovateľ 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17 

852 12 Bratislava 

IČO: 00 603 201 

DIČ: 2020 936 643 

Úradné hodiny: 

Pondelok:   08:00 - 12:00 13:00-17:00 

Streda:       08:00 - 12:00     13:00-16:30 

Piatok:       08:00 - 12:00 

2. Predmet úpravy: 

Tento prevádzkový poriadok podrobnejšie upravuje podmienky dočasného parkovania motorových 

vozidiel M1, N1 a L5e až L7e s celkovou dĺžkou, ktorá nepresahuje 5,3 m a hmotnosťou 

neprevyšujúcou 3500 kg (ďalej len „vozidlo“) a bližšie určuje postup pri využívaní dočasného 

parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka („ďalej len „mestská časť“), ktoré sú  uvedené v prílohe č.1 a v prílohe č.2 

všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2019 o dočasnom parkovaní v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 19/2019. 

Vymedzené úseky miestnych komunikácií sú zoskupené do jednej ucelenej oblasti zóny, ktorú tvorí 

celá mestská časť. 

3. Prevádzková doba dočasného parkovania: 24 hodín, 7 dní v týždni 

4. Doba spoplatnenia: 

4.1. Registrovaný rezident: 
Pondelok: bezplatne 24 h 

Utorok: bezplatne 24 h 

Streda: 

Štvrtok: 

bezplatne 24 h 

bezplatne 24 h 

Piatok: bezplatne 24 h 

Sobota: bezplatne 24 h  

4.2. Registrovaný návštevník úhradu za dočasné parkovanie neplatí v nasledovných časoch: 

Kontakty: 
Telefónne číslo: +421 911 796 797 

Email: parkovanie@petrzalka.sk 

Web: www.parkovanievpetrzalke.sk 

mailto:parkovanie@petrzalka.sk
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
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Pondelok: 8:00 - 18:00hod 

Utorok: 8:00 - 18:00hod 

Streda: 8:00 - 18:00hod 

Štvrtok: 8:00 - 18:00hod 

Piatok: 8:00 - 24:00hod 

Sobota: 00:00 - 24:00hod 

Nedela: 00:00 - 18:00hod 

za podmienky použitia mobilnej aplikácie podľa bodu 7.2. písm. a) Prevádzkového poriadku. 

Mimo uvedených časov sa platí úhrada v stanovenej výške 1 EUR/ hod. (za každú začatú hodinu 

dočasného parkovania) 

 

4.3. Neregistrovaný návštevník a neregistrovaný rezident platí úhradu za dočasné parkovanie: 

Pondelok: platí 24h 

Utorok: platí 24h 

Streda: platí 24h 

Štvrtok: platí 24h 

Piatok: platí 24h 

Sobota: platí 24h 

Nedela: platí 24h 

5. Výška úhrady: 

5.1. V celej zóne sa určuje cena dočasného parkovania počas 24 hodín 7 dní v týždni 1 euro za 

každú začatú hodinu dočasného parkovania. Dočasným parkovaním sa rozumie čas od vstupu 

vozidla na miesto určené na dočasné parkovanie do momentu úplného odchodu vozidla z 

parkovacieho miesta, alebo parkoviska. 

5.2. Úhrada sa neplatí pre vozidlá prepravujúce osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je 

odkázaná na individuálnu prepravu alebo s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou oboch 

očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu
1
. 

Podmienkou je, aby vodič vozidla preukázal, že prepravuje takúto osobu. 

6. Registrácia do informačného systému prevádzkovateľa: 

6.1. Spôsob registrácie: 

a. rezident osobným zaregistrovaním sa v sídle mestskej časti, na Kutlíkovej 17, v 

Bratislave, prípadne na ďalších miestach určených prevádzkovateľom 

b. rezident sa registruje na bezplatné parkovanie elektronickou registráciou prostredníctvom 

www.parkovanievpetrzalke.sk 

c. rezident aj návštevníci sa registrujú na bezplatné parkovanie cez mobilnú aplikáciu 

www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia 

6.2. Podmienky registrácie rezidentov: 

a. užívacie právo k mobilnému telefónu s funkčným mobilným číslom registrovaným na 

území Slovenskej republiky 

                                                           
1 

§ 44 ods.2 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a § 17 zákona 

č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
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b. existencia trvalého pobytu žiadateľa o postavenie rezidenta v mestskej časti Bratislava-

Petržalka a právny vzťah k vozidlu, ktorý žiadateľ preukáže podľa bodu 6.3 tohto 

prevádzkového poriadku. 

c. zadanie údajov do informačného systému prevádzkovateľa v rozsahu: meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, číslo bytu, rodné číslo, poschodie, evidenčné číslo vozidla (EČV), 

e-mailovú adresu (v prípade, ak žiadateľ o postavenie rezidenta nedisponuje e-mailovou 

adresou, je možné využiť na postup podľa bodu 6.5 písm. d. tohto prevádzkového 

poriadku). 

d. technický stav vozidla zodpovedajúcim predpisom a platné osvedčenie o emisnej kontrole 

vozidla. 

6.3. Spôsob preukázania splnenia podmienok registrácie rezidenta: 

a. trvalý pobyt žiadateľ o postavenie rezidenta na území mestskej časti preukazuje 

predložením platného občianskeho preukazu, nájomnou zmluvou s vlastníkom 

predmetného bytu a uvedením čísla listu vlastníctva, v ktorom je byt zapísaný v prípade 

vlastníka bytu iba uvedeným čísla listu vlastníctva. 

b. právny vzťah k vozidlu žiadateľ o postavenie rezidenta preukazuje predložením dokladu 

o tom, že buď: 

1. je držiteľom vozidla
2
. V prípade ak je držiteľom vozidla jeden z manželov, považuje sa 

za držiteľa vozidla počas trvania manželstva, aj druhý z manželov, za podmienky, že 

vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to osvedčením o 

evidencii - časť II (Technický preukaz). 

2. má vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia 

podľa osobitných predpisov
3
 a to osvedčením o evidencii - časť II (Technický preukaz). 

3. je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej 

rady, spoločníkom a pod.) a užíva vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely a 

to osvedčením o evidencii - časť II (Technický preukaz). 

4. užíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely a to predložením dokladu 

preukazujúceho oprávnenie užívať vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely. 

6.4. Doklady preukazujúce právny vzťah k vozidlu v zmysle bodu 6.3. a doklady preukazujúce 

splnenie podmienok 6.2.d Prevádzkového poriadku doručí žiadateľ na registračné miesto v 

sídle mestskej časti za účelom ich overenia. 

6.5. Postup pri registrácii žiadateľov o postavenie rezidenta 

1. Záujemca sa registruje cez www.parkovanievpetrzalke.sk nasledovne: 

a. prejsť na www.parkovanievpetrzalke.sk. 

b. zadať mobilné číslo žiadateľa o postavenie rezidenta, obratom príde na toto číslo SMS 

s kódom, ktorý slúži pri každom prihlásení sa na stránku ako bezpečnostný ochranný 

prvok. Následne nie je možné použiť iné telefónne čísla. 

c. zadať SMS kód, ktorý príde na nahlásené telefónne číslo. 

d. vyplniť údaje podľa jednotlivých položiek. Požadované údaje sú povinné. Zmenu 

zadaných údajov je možné následne aktualizovať. Na doplnenie potrebných údajov 

bude žiadateľ upozornený e-mailovou správou. Ak žiadateľ o postavenie rezidenta 

nedisponuje e-mailovou adresou, môže použiť jednu zo zberných adries 

prevádzkovateľa, ktoré sa zadávajú v tvare: parkovanie2019+EČV@gmail.com a 

parkovanievpetrzalke+EČV@gmail.com. na zadané telefónne číslo je možné 

                                                           
2 §2 ods.2 písm. c) zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 
3 §3 ods. 1 písm. d) zákona č.455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
mailto:parkovanie2019+E%c4%8cV@gmail.com
mailto:parkovanievpetrzalke+E%c4%8cV@gmail.com
mailto:parkovanievpetrzalke+E%c4%8cV@gmail.com
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prostredníctvom elektronickej registrácie cez webovú stránku 

www.parkovanievpetrzalke.sk zaregistrovať iba jedno vozidlo. Ďalšie vozidlá si 

žiadateľ o postavenie rezidenta môže zaregistrovať výlučne prostredníctvom mobilnej 

aplikácie www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia 

2. Záujemca sa registruje osobne v sídle, alebo prevádzkarni. 

7. Spôsob platenia a preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie 

7.1 Vodič vozidla je povinný zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie bezprostredne po 

zaparkovaní  vozidla v zóne dočasného parkovania. 

7.2 Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi: 

a. Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie 

www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia . 

Registrovaný návštevník po zaparkovaní vozidla sa prihlási do aplikácie a vyznačí začiatok 

parkovania vozidla. Bezprostredne pred odjazdom z parkoviska registrovaný návštevník 

vyznačí v mobilnej aplikácií koniec parkovania. 

b. Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS správy 1€ / 1 hodina (za 

každú začatú hodinu dočasného parkovania) 

Poslaním SMS na číslo 2200 v tvare B5(medzera)A1(medzera)EČV 

Príklad: "B5 A1 NM123AA" znamená Bratislava 5, 1 hodina, vozidlo značky 

NM123AA. V prípade dočasného parkovania presahujúceho 1 hodinu, je potrebné za 

symbol A uviesť počet hodín, v tvare A2, A3, ... (číslo za A je počet hodín). Maximálny 

počet hodín zaplatených cez SMS je 14. 

c. Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie prostredníctvom parkovacieho lístka Predajné 

miesta na území Petržalky: 

• Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, budova Technopolu 

• Čerpacie stanice Slovnaft Wolkrova, Dolnozemská 3390, Dolnozemská 6, Viedenská 

cesta, Dolnozemská 3536/4, Bratská 1.  

7.3 Preukázanie úhrady za dočasné parkovanie 

a. Úhrada za dočasné parkovanie vozidla prostredníctvom mobilnej aplikácie a 

prostredníctvom SMS správy sa považuje za zaplatenú prihlásením evidenčného čísla 

vozidla v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, o čom prevádzkovateľ 

poskytne platiteľovi úhrady potvrdenie. 

b. Úhrada za dočasné parkovanie vozidla prostredníctvom parkovacieho lístka sa považuje 

za zaplatenú ak držiteľ alebo vodič vozidla pri zaparkovaní  vozidla na parkovacom 

mieste v zóne, vyznačí krížikom, nezmazateľným spôsobom na parkovacom lístku rok, 

mesiac, deň a hodinu zaparkovania. Pri parkovaní presahujúcom jednu hodinu použije 

ďalší prípadne iný ako hodinový parkovací lístok podľa počtu hodín dočasného 

parkovania. Parkovací lístok(y) umiestni v vozidle, tak aby bol(i) viditeľný pre účely 

kontroly zvonka (spravidla na palubnej doske). 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
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8. Zóny dočasného parkovania: 

Parkovací poriadok platí pre zónu definovanú vo VZN, ktorá je vymedzená dopravnými značkami IP 

17a s dodatkovou tabuľou E12 s textom: „00.00 H – 24.00 H 1€/1 H PODMINEKY BEZPLATNÉHO 

STÁTIA, SPÔSOB A VÝŠKU ÚHRADY POPLATKU, REGISTRÁCIU OBYVATEĽOV 

A NÁVŠTEVNÍKOV V ELEKTRONOCKOM SYSTÉME OBCE UPRAVUJE PLATNÝ 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK“. 

  

Zoznam vymedzených úsekov miestnych komunikácií v mestskej časti je prílohou č.1 a č.2 Všeobecne 

záväzného nariadenia 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení všeobecne 

záväzného nariadenia 19/2019 a je dostupný aj na webovom sídle www.parkovanievpetrzalke.sk. 

9. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska 

9.1. Prevádzkovateľ ručí za všetky škody spôsobené na vozidle, nachádzajúcom sa na parkovisku v 

súlade s prevádzkovým poriadkom, osobne prevádzkovateľom alebo ním poverenou osobou pri 

činnosti súvisiacej s prevádzkou parkovania. 

9.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne užívateľovi na prevádzkovaných 

parkoviskách, spôsobenú treťou osobou nakoľko prevádzkované parkoviská nie sú strážené. 

9.3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v vozidle, ani za vonkajšie poškodenie, alebo odcudzenie 

časti vozidla. 

9.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel 

zaparkovaných na verejných parkoviskách prevádzkovateľa. 

9.5. Prevádzkovateľ je oprávnený naložiť s vozidlom, odstavenom na parkovisku, ktoré nezodpovedá 

predpísanému technickému stavu, prípadne nemá na vozidle pripevnené evidenčné čísla vozidla, v 

súlade s platnými právnymi predpismi. 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
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10. Vyhradenie parkovacieho miesta 

Podmienky vydávania povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa spravujú Zásadami pre 

vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta, ktoré predstavujú prílohu č.5 Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2004 o miestnych daniach v platnom 

znení. 

11. Kontrola 

12.1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto Prevádzkového poriadku sú oprávnení vykonávať: 

prevádzkovateľ a ním poverené osoby, príslušníci mestskej polície, príslušníci Policajného 

zboru SR v rozsahu svojich kompetencií. 

12.2. Ak prevádzkovateľ zistí akékoľvek porušenie tohto Prevádzkového poriadku, ktoré je 

zároveň porušením Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 

2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v 

platnom znení, vyvodí zodpovednosť prevádzkovateľ. 

12.3. Ak prevádzkovateľ zistí akékoľvek porušenie tohto Prevádzkového poriadku, ktoré je 

zároveň porušením pravidiel cestnej premávky, oznámi toto porušenie príslušnému orgánu 

mestskej polície v rozsahu kompetencií alebo orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky. 

12. Záverečné ustanovenia 

a. Prevádzkový poriadok je platný a účinný od 08.06.2020 

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

predpismi platnými v Slovenskej republike. 

c. Prevádzkový poriadok je viditeľným spôsobom umiestnený v sídle, prevádzkarni 

prevádzkovateľa a na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk/parkovaciporiadok. 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/parkovaciporiadok


Príloha č.1 Prevádzkového poriadku 
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Druhy parkovacích lístkov a ich vzory
 

 

 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES 

PARKTICKETS 

Der Halter ofler der Fahrer eines 
Kraftfahrzeugs muss beim Parken in 
einer Parklücke Stunde. Minute. Tag. 
Monat und Jahr des Parkens 
unauslöschlich auf dem Parkticket 
kennzeichnen 
Verwenden Sie für das Parken von 
mehr als einer Stunde ein anderes oder 
em nicht stündliches Parkticket, je nach 
Anzahl der vorübergehenden 
Parkstunden. 
Das Parkticket bitte auf dem 
Armaturenbrett des Kraftfahrzeugs so 
anbnngen, dass es von außen sichtbar 
ist. 
Die Gebühr für das vorübergehende 
Parken muss für den gesamten 
Zeitraum des vorübergehenden 
Parkens des Kraftfahrzeugs auf dem 

Parkplatz während der Ladezeit im 
Voraus bezahlt werden. 
Weitere Informationen sind in den 
Betriebsregeln unter www.petrzalka.sk 
geregelt. 

 

CONDITIONS OF USE OF THE 

PARKING TICKET 

The dnver of a motor vehicle shall mark 
the hour, minute, day. month and year 
of parking in a permanent manner on 
the parking ticket when entering a 
parking space. 
When parking for more than one hour, 
ad- cktional parking tickets should be 
displayed corresponding to the number 
of hours of temporary parking required 
Parking tickets valid for more than 1 
hour are also available 
The ticket shall be placed on the 
dashboard of the motor vehicle, so that 
it is visible for external inspection 
purposes 
Tne fee for temporary parking must be 
paid m advance, for the entire period of 
the temporary parking of the motor 
vehicle during the charging period 

Other Information is governed by the 
Rules of Operation available at 
www.petrzalka.sk.

br/Mestskí časť 

SSr BRATISLAVA-PETRŽALKA 

PODMIENKY POUŽITIA PARKOVACIEHO LÍSTKA 
Držiteľ alebo vodič motorového vozidla pn zaparkovaní na parkovacom mieste 

musí vyznačiť krížikom nezmazateľným spôsobom na parkovacom lístku hodinu, 

minútu, deň, mesiac a rok zaparkovania. 

Pri parkovaní nad jednu hodinu použite dalši prípadne iný ako hodinový parkovací 

lístok podľa počtu hodín dočasného parkovania. 

Parkovací lístok je potrebné umiestniť na palubnej doske vozidla tak, aby bol 

viditeľný pre účely kontroly zvonka, vyznačenou časťou nahor. 

Úhrada za dočasné parkovanie musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného 

parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. 

Ostatné informácie upravuje prevádzkový ponadok na www.petrzalka.sk 

Mobilnú aplikáciu stiahnete po načítaní OR kódu alebo na 

www.parkovamevpetrzalke.sk 

http://www.petrzalka.sk/
http://www.petrzalka.sk/
http://www.petrzalka.sk/
http://www.parkovamevpetrzalke.sk/


11 

 

 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES 

PARKTICKETS 

Der Halter oder der Fahrer eines 
Kraftfahrzeugs muss beim Parken in 
einer Parklücke Stunde. Minute, Tag, 
Monat und Jahr des Parkens 
unauslöschlich auf dem Parkticket 
kennzeichnen 
Verwenden Sie für das Parken von 
mehr als einer Stunde em anderes oder 
ein nicht stündliches Parkticket, je nach 
Anzahl der vorübergehenden 
Parkstunden 
Das Parkticket bitte auf dem 
Armaturenbrett des Kraftfahrzeugs so 
anbhngen, dass es von außen sichtbar 
ist. 
Die Gebühr für das vorübergehende 
Parken muss für den gesamten 
Zeitraum des vorübergehenden 
Parkens des Kraftfahrzeugs auf dem 

Parkplatz wahrend der Ladezeit im 
Voraus bezahlt werden 
Weitere Informationen sind in den 
Betriebsregeln unter www petrzalka.sk 
geregelt. 

 

CONDITIONS OF USE OF THE 

PARKING TICKET 

The driver of a motor vehicle shall mark 
the hour, minute, day, month and year 
of parking m a permanent manner on 
the parking ticket when entering a 
parking space. 
When parking for more than one hour, 
additional parking tickets should be 
displayed corresponding to the number 
of hours of temporary parking required 
Parking tickets valid for more than 1 
hour are also available 
The ticket shall be placed on the 
dashboard of the motor vehicle, so that 
it is visible for external Inspection 
purposes 
Tne fee for temporary parking must be 
paid in advance, for the entire period of 
the temporary parking of the motor 
vehicle dunng the charging period 

Other Information Is governed by the 
Rules of Operation available at 
www.pefzalka sk.

h W Mestská časť 

ÄSr BRATISLAVA-PETR2ALKA 

PODMIENKY POUŽITIA PARKOVACIEHO LÍSTKA 
Držiteí alebo vodič motorového vozidla pn zaparkovaní na parkovacom mieste musí 

vyznačiť krížikom nezmazateľným spôsobom na parkovacom lístku hodinu, minútu, 

deň, mesiac a rok zaparkovania. 

Pri parkovaní rad jednu hodinu použite ďalší prípadne iný ako hodinový parkovací 

lístok podľa počtu hodín dočasného parkovania. 

Parkovací lístok je potrebné umiestniť na palubnej doske vozidla tak. aby bol 

viditeľný pre účely kontroly zvonka, vyznačenou časťou nahor. 

Úhrada za dočasné parkovanie musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného 

parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. 

Ostatné informácie upravuje prevádzkový poriadok na www.petrzalka.sk. 

Mobilnú aplikáciu stiahnete po načítaní QR kódu alebo na www 
parkovanievpetrzalke.sk 

z oy^woz IUUUÔZ 

http://www.pefzalka/
http://www.petrzalka.sk/
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Príloha č. 2 Prevádzkového poriadku 

Informačná tabuľa 

 

LOKALITA-PARKOVISKO: vymedzený úsek miestnych komunikácií označený vodorovným dopravným značením a 

zvislým dopravným značením IP17a s dodatkovou tabuľou E12
 

PREVÁDZKOVÁ DOBA: 24 hodín, 7 dní v týždni 

DOBA SPOPLATNENIA: 24 hodín, 7 dní v týždni 

ÚHRADA ZA PARKOVANIE 

BEZ REGISTRÁCIE 
Rezident a návštevník, ktorí nie sú registrovaní, 
platia úhradu za dočasné parkovanie 24 h 7 dní v 
týždni. 

VÝŠKA ÚHRADY 
l€/h 

S REGISTRÁCIOU 

1. Registrovaný rezident úhradu za dočasné 
parkovanie neplatí. 

2. Registrovaný návštevník úhradu za dočasné 
parkovanie neplatí v nasledovných časoch: 

Pon-Štv: 8:00 h -18:00 h 
Od piatka: 8:00 h do nedele 18:00 h 

 

REGISTRÁCIA 
www.parkovanievpetrzalke.sk 
SPÔSOBY PLATBY 

SMS na číslo 2200 
v tvare: B5(medzera)Al(medzera)EČV 

MOBILNÁ APLIKÁCIA „Urbi - parkovanie Petržalka" 
Stiahnuť si ju môžete zdarma na Apple Store (pre ¡Phone) 
alebo Google Play (pre Android). 
Nájdete ju aj na: www.parkovanievpetrzalke.sk/aolikacia 

PARKOVACÍ LÍSTOK 
Predajné miesta na území Petržalky: 

1. Kutlíkova 17, budova Technopolu 

2. Vybrané čerpacie stanice PH Slovnaft a.s. 
 

Vodič je povinný zaplatiť úhradu bezprostredne po 
zaparkovaní motorového vozidla. 

Parkovací lístok musí byť uložený vo vozidle na viditeľnom 
mieste (za predným sklom).

 
PODMIENKY PARKOVANIA 

1. Úhrada sa neplatí pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná 

na individuálnu prepravu alebo s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou oboch očí. Vozidlo musí byť 

označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu. 

2. V súlade s VZN č. 13/2019 nie sú touto sadzbou spoplatnené vyhradené parkovacie miesta. 

3. Bližšie podmienky parkovania v mobilnej aplikácii 

 

Podrobné podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel sú upravené 

v Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa na: 

www.parkovanievpetrzalke.sk/parkovaciporiadok 

PREVÁDZKOVATEĽ 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17,852 12 Bratislava 

IČO: 00 603 201 

DIČ: 2020 936 643 

web: www.parkovanievpetrzalke.sk 

Mobilnú aplikáciu stiahnete po načítaní QR kódu alebo na www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia 

Mestská časť 
Bratislava-Petržalka 

INFORMAČNÁ TABUĽA 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aolikacia
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/parkovaciporiadok
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
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Čl. II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 08.06.2020. 

 

 

 

 

Ján H r č k a 

    starosta 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 21.05.2020     Zvesené dňa: 

 

 

 


