Ján Hrčka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

starosta

Oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci svojej vyhradenej kompetencie, ktorá nie
je zákonom a ani Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v platnom znení
vyhradená Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydáva podľa § 13
ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zásady parkovania
v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka

1. Tieto zásady určujú pravidlá parkovania vo vymedzených lokalitách mestskej časti
Bratislava-Petržalka v regulovaných zónach.
2. Pravidlá regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka sú uvedené
v Prílohe č. 1 týchto zásad.
3. Zoznam vymedzených zón regulovaného parkovania je uvedený v Prílohe č. 2 týchto
zásad.
4. Všetky regulované zóny sú označené miestnou informačnou tabuľou, ktorej vzhľad je
zobrazený v Prílohe č. 3 týchto zásad.
5. Označenie zón regulovaného parkovania je podľa projektu dopravného značenia
schváleného Komisiou pre určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení zo dňa
20.09.2021 pod poradovým číslom 1380. Vzhľad použitého zvislého dopravného značenia
je zobrazený v Prílohe č. 4 týchto zásad .

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť k 1.10.2021

Ing. Ján Hrčka
starosta

www.petrzalka.sk
IČO 00 603 201

Príloha č. 1

PRAVIDLÁ REGULOVANÉHO PARKOVANIA
V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–PETRŽALKA
(ďalej len „pravidlá parkovania“)

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

Kontakty:
Telefónne číslo: +421 947 487 111
Email: parkovanie@petrzalka.sk
Web: www.parkovanievpetrzalke.sk

Definícia pojmov:
Pre potreby tohto dokumentu sa rozumie:
a) bytom
obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný
do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie,
b) carsharing
je zdieľanie siete vozidiel (model na krátkodobé, príležitostné použitie vozidla)
od sprostredkovateľa zdieľania (obchodná spoločnosť, agentúra alebo združenie),
ktoré sú k dispozícii vopred nedefinovanému okruhu osôb formou použitia
aplikácie na odomknutie vozidla,
c) parkovaním
parkovanie vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest,
d) elektronickým informačným systémom
elektronický systém s informáciami
návštevníckych hodinách,

o registrácii

vozidiel

a pridelených

e) kontrolou parkovania
výkon prevádzkovateľa, ktorým kontroluje na vymedzených úsekoch miestnych
ciest prostredníctvom mobilnej aplikácie oprávnenie na parkovanie, a to overením
evidenčného čísla vozidla v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa,
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f) lokalita s trvalým pobytom
lokalita, v ktorej má rezident alebo rezident bez právneho vzťahu k vozidlu trvalý
pobyt,
g) mestská časť
mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
h) mobilnou aplikáciou
aplikácia umožňujúca registráciu rezidentom a návštevníkom do elektronického
informačného systému prevádzkovateľa:
 názov: URBI Parkovanie v Petržalke
 dostupná na: www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
i) návštevnícke hodiny
hodiny, ktoré môže rezident alebo rezident bez právneho vzťahu k vozidlu
v lokalite jeho trvalého pobytu prideliť návštevníkovi na parkovanie,
j) návštevníkom
fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov bez trvalého pobytu v mestskej časti,
ktorá je registrovaná v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa,
osobne v sídle prevádzkovateľa, elektronicky v mobilnej aplikácií alebo
prostredníctvom webovej stránky www.parkovanievpetrzalke.sk,
k) návštevník rezidenta
fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov, ktorá si uplatňuje návštevnícke hodiny
rezidenta, alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu,
l) parkovaním vozidla
státie vozidla na parkovacích miestach vyznačených príslušnou dopravnou
značkou,
m) parkovacími miestami na parkovanie
úseky miestnych ciest v zóne, na ktorých sú zriadené parkoviská alebo parkovacie
miesta určené na parkovanie vozidiel, označené príslušnou dopravnou značkou,
n) prevádzkovateľom
subjekt zabezpečujúci prevádzku parkovacích miest a parkovísk, ktorým je
mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
o) pravidlá regulovaného parkovania
dokument, ktorý podrobnejšie upravuje podmienky parkovania vozidiel
na vymedzených úsekoch miestnych ciest III. až IV. triedy na území mestskej časti,
p) rezidentom
 fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov, prihlásená na trvalý pobyt v byte
v mestskej časti, ktorá má právny vzťah k vozidlu a je registrovaná
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v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne v sídle
prevádzkovateľa, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom
webového rozhrania, alebo
 cudzinec starší ako osemnásť rokov, ktorý je štátny príslušník členského štátu
Európskej únie, ktorý má právny vzťah k vozidlu a je registrovaný
v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne v sídle
prevádzkovateľa, 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, alebo
 cudzinec starší ako osemnásť rokov, ktorý nie je štátny príslušník členského
štátu Európskej únie, ktorý má právny vzťah k vozidlu a je registrovaný
v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne v sídle
prevádzkovateľa, 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.
q) rezident bez právneho vzťahu k vozidlu
fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov prihlásená na trvalý pobyt v byte
v mestskej časti, ktorá nemá právny vzťah k vozidlu a je registrovaná
v elektronickom informačnom systéme prevádzkovateľa, osobne v sídle
prevádzkovateľa, elektronicky v mobilnej aplikácii alebo prostredníctvom
webového rozhrania,
r) trvalým pobytom
je pobyt občana Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1 a pobyt cudzinca
na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu2,
s) vozidlom
motorové vozidlá kategórie M1, N1 a M1G a N1G s dĺžkou nepresahujúcou 5,4 m
a hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg. Vozidlá, ku ktorým právny vzťah vznikol
do 1.1. 2021 môžu mať dĺžku nepresahujúcu 5,5 m.
Obmedzenie dĺžky neplatí pre vozidlá upravené na prevoz osôb ŤZP,
t) zóna celomestskej parkovacej politiky
zóna riadiaca sa pri parkovaní vozidiel VZN hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 8/2019 z 27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
a jeho zmien a doplnení.

1

§ 3 ods.1 zákona č. 253/1998 Z z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
2
Zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Predmet úpravy:
Pravidlá regulovaného parkovania podrobnejšie upravujú podmienky regulovaného
parkovania motorových vozidiel M1, N1 a M1G a N1G s celkovou dĺžkou definovanou
v ods. Definícia pojmov písm. r) tohto dokumentu a bližšie určujú postup pri využívaní
regulovaného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych ciest III. a IV. triedy na
území mestskej časti.
Vymedzené úseky miestnych ciest sú zoskupené do jednej ucelenej zóny, ktorú tvorí celá
mestská časť s výnimkou zóny patriacej do celomestskej parkovacej politiky po jej
spustení.
Prevádzková doba regulovaného parkovania:
Prevádzková doba sa stanovuje na 24 hodín, 7 dní v týždni.
Registrácia žiadateľa do informačného systému prevádzkovateľa:
Spôsob registrácie
- rezident alebo rezident bez právneho vzťahu k vozidlu osobným zaregistrovaním
sa v sídle mestskej časti na Kutlíkovej 17, v Bratislave,
- rezident alebo rezident bez právneho vzťahu k vozidlu sa registruje elektronickou
registráciou prostredníctvom formulára na webovej stránke prevádzkovateľa
www.parkovanievpetrzalke.sk,
- rezident alebo rezident bez právneho vzťahu k vozidlu alebo návštevník sa
registruje cez mobilnú aplikáciu,
- návštevník rezidenta sa môže registrovať na bezplatné parkovanie v rámci
disponibilných návštevníckych hodín rezidenta a rezidenta bez právneho vzťahu
k vozidlu prostredníctvom formulára na webovej stránke prevádzkovateľa
www.parkovanievpetrzalke.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.
Podmienky registrácie žiadateľa o postavenie rezidenta alebo rezidenta bez
právneho vzťahu k vozidlu v mestskej časti
- užívacie právo k mobilnému telefónu s funkčným mobilným číslom registrovaným
na území Slovenskej republiky,
- existencia trvalého pobytu,
- zadanie údajov do informačného systému prevádzkovateľa v rozsahu: meno,
priezvisko, rodné číslo, e-mailovú adresu (ak žiadateľ o postavenie rezidenta
nedisponuje e-mailovou adresou, môže použiť zbernú adresu prevádzkovateľa,
ktorá sa zadáva v tvare: parkovanie2019+EČV@gmail.com – EČV = evidenčné
číslo vozidla žiadateľa), adresa trvalého pobytu, číslo bytu, poschodie,
- technický stav vozidiel vo vlastníctve žiadateľa zodpovedajúci predpisom a
platným osvedčeniam o technickej a emisnej kontrole vozidiel.
Podmienky registrácie návštevníka
- užívacie právo k mobilnému telefónu s možnosťou stiahnutia mobilnej aplikácie a
s funkčným mobilným číslom registrovaným na území Slovenskej republiky,
- zadanie údajov do informačného systému prevádzkovateľa v rozsahu: meno,
priezvisko, e-mailovú adresu (ak žiadateľ o postavenie rezidenta nedisponuje
e-mailovou adresou, môže použiť zbernú adresu prevádzkovateľa, ktorá sa zadáva
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v tvare: parkovanie2019+EČV@gmail.com – EČV = evidenčné číslo vozidla
žiadateľa), evidenčné číslo vozidla (EČV)
Overenie postavenia rezidenta alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu:
Prevádzkovateľ overí správnosť zadaných údajov poskytnutých rezidentom alebo
rezidentom bez právneho vzťahu k vozidlu v informačnom systéme prevádzkovateľa a
pridelí žiadateľovi status rezidenta.
Strata postavenia rezidenta:
Rezident stráca postavenie rezidenta:
- úmrtím,
- zmenou trvalého pobytu mimo mestskú časť Bratislava-Petržalka,
- ak nepreukáže platné osvedčenie o technickom stave vozidla a platné osvedčenie o
emisnej kontrole vozidla, ak sa v zmysle platných právnych predpisov vyžaduje ku
všetkým vozidlám, ku ktorým má právny vzťah a využíva verejné priestranstvo na
území mestskej časti na parkovanie uvedených vozidiel,
- v prípade cudzinca, ktorý nemá možnosť sa prihlásiť na trvalý pobyt, zmenou
pobytu/prechodného pobytu mimo územia mestskej časti,
- ak je držiteľ vyhradeného parkovacieho miesta a v lokalite s trvalým pobytom pri
kontrole prevádzkovateľom preukázateľne opakovane parkoval mimo svojho
vyhradeného parkovacieho miesta.
Rezident, alebo rezident bez právneho vzťahu k vozidlu je povinný nahlásiť zmenu trvalého
pobytu v rámci mestskej časti prevádzkovateľovi.
Registrácia vozidla do informačného systému prevádzkovateľa:
Spôsob registrácie
 rezident zaregistruje vozidlo osobne v sídle mestskej časti na Kutlíkovej 17,
v Bratislave,
 rezident zaregistruje vozidlo elektronickou registráciou prostredníctvom formulára
na webovej stránke prevádzkovateľa www.parkovanievpetrzalke.sk,
 rezident zaregistruje vozidlo cez mobilnú aplikáciu.
Typy akceptovaného právneho vzťah k vozidlu
1. vlastník/ držiteľ vozidla – žiadateľ o registráciu vozidla je vlastníkom alebo
držiteľom vozidla, čo je aj uvedené v technickom preukaze vozidla, ktoré si
rezident registruje,
2. služobné vozidlo – vlastníkom alebo držiteľom vozidla je právnická osoba –
živnostník, alebo iná právnická osoba, čo je aj uvedené v technickom preukaze
vozidla, ktoré si rezident ako právny orgán alebo zamestnanec registruje,
3. vozidlo manžela/ manželky alebo rodiča/ dieťaťa – vlastníkom alebo držiteľom
vozidla je manžel alebo manželka rezidenta, ktorý si registruje vozidlo; alebo je
vlastníkom rodič/ dieťa rezidenta, ktorý si vozidlo registruje,
4. vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu – vlastníkom alebo
držiteľom vozidla je leasingová spoločnosť, čo je aj uvedené v technickom
preukaze vozidla, ktoré si rezident registruje.
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Postup registrácie cez webovú stránku
 prejsť na www.parkovanievpetrzalke.sk,
 zadať mobilné číslo žiadateľa o postavenie rezidenta alebo rezidenta bez právneho
vzťahu k vozidlu, obratom príde na toto číslo SMS s overovacím kódom, ktorý
slúži ako bezpečnostný ochranný prvok.
Pod jedným telefónnym číslom je možné zaregistrovať len jednu osobu (rezidenta
alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu),
 zadať SMS kód, ktorý príde na nahlásené telefónne číslo,
 vyplniť povinné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, e-mail, adresu, poschodie
a číslo bytu. Zadané údaje je možné neskôr podľa potreby aktualizovať.
Žiadateľ, ktorí požaduje registráciu vozidla vyplní aj údaje o vozidle: EČV a právny
vzťah k vozidlu,
 zaškrtnúť povinné polia: súhlas so všeobecnými podmienkami ochrany súkromia,
prehlásenie, že sú údaje pravdivé a prehlásenie, že rezident nevlastní nepojazdné
vozidlo, vozidlo bez platnej STK/ EK, odhlásené vozidlo stojace na verejnom
priestranstve mestskej časti,
 žiadosť odoslať.
Ak žiadateľ nevyplnil informácie o vozidle je potrebné potvrdiť odoslanie žiadosti
o registráciu bez vozidla.
Postup registrácie cez mobilnú aplikáciu
Podmienkou registrácie je nainštalovaná mobilná aplikácia v mobilnom telefóne alebo
inom zariadení:
 otvoriť aplikáciu URBI Parkovanie v Petržalke a z menu vybrať možnosť
„PRIHLÁSIŤ SA“,
 oboznámiť sa s informáciami o spracovaní údajov a prejsť k ďalšiemu kroku
pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“,
 zadať mobilné číslo žiadateľa o postavenie rezidenta alebo rezidenta bez právneho
vzťahu k vozidlu, obratom príde na toto číslo SMS s overovacím kódom, ktorý
slúži ako bezpečnostný ochranný prvok.
Pod jedným telefónnym číslom je možné zaregistrovať len jednu osobu (rezidenta
alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu).
 zadať SMS kód, ktorý príde na nahlásené telefónne číslo,
 vybrať možnosť registrácie ako rezidenta pomocou tlačidla „Som rezident“,
 vybrať registráciu do mestskej časti Bratislava-Petržalka a výber potvrdiť tlačidlom
„Pokračovať“
 vyplniť povinné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, e-mail, adresu, poschodie
a číslo bytu.
Zadané údaje je možné neskôr podľa potreby aktualizovať.
 zaškrtnúť povinné polia: súhlas so všeobecnými podmienkami ochrany súkromia,
prehlásenie, že sú údaje pravdivé a prehlásenie, že rezident nevlastní nepojazdné
vozidlo, vozidlo bez platnej STK/ EK, odhlásené vozidlo stojace na verejnom
priestranstve mestskej časti,
 pokračovať v registrácii pomocou tlačidla „POKRAČOVAŤ NA VOZIDLÁ“,
 zadať ŠPZ vozidla a vybrať právny vzťah k vozidlu v prípade, že si rezident
registruje vozidlo,
 dokončiť registráciu (s vozidlom alebo bez vozidla) pomocou tlačidla „ODOSLAŤ
NA SCHVÁLENIE“.
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Podmienky preukázania právneho vzťahu k vozidlu a schválenia vozidiel
Rezident preukazuje právny vzťah k vozidlu osobným doručením dokladov v sídle
mestskej časti na Kutlíkovej 17, v Bratislave alebo zaslaním dokladov na mailovú adresu
prevádzkovateľa – vozidlo@petrzalka.sk nasledovne:
 rezident, ktorý zvolil právny vzťah k vozidlu vlastník alebo držiteľ vozidla
preukazuje svoj právny vzťah k vozidlu doložením technického preukazu od
vozidla,
 rezident, ktorý zvolil právny vzťah k vozidlu služobné vozidlo preukazuje svoj
právny vzťah k vozidlu nasledovne:
 vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného
oprávnenia podľa osobitných predpisov doložením technického preukazu,
 vozidlo evidované na právnickú osobu doložením technického preukazu
a súhlasu právnickej osoby s užívaním vozidla orgánom právnickej osoby
(napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom
a pod.) na súkromné účely,
 vozidlo evidované na právnickú osobu doložením technického preukazu
a súhlasu právnickej osoby – zamestnávateľa, že zamestnanec môže
používať vozidlo na súkromné účely. V prípade, že vozidlo právnickej
osoby je evidované na leasingovú spoločnosť dokladá žiadateľ aj zmluvu
na poskytnutie služieb operatívneho leasingu,
 rezident, ktorý zvolil právny vzťah - vozidlo manžela/ manželky doložením
technického preukazu a sobášneho listu,
 rezident, ktorý zvolil právny vzťah - vozidlo rodiča/ dieťaťa doložením technického
preukazu, rodného listu a čestného prehlásenia overeného notárom, že vozidlo
užíva rodič/ dieťa, alebo je vozidlom zabezpečovaná starostlivosť o rodiča/ dieťa,
 rezident, ktorý zvolil právny vzťah k vozidlu – vozidlo na operatívny leasing
doložením technického preukazu a zmluvy na poskytnutie služieb operatívneho
leasingu.
Pri schvaľovaní vozidla/ vozidiel platí, že:
- na jeden byt je možné registrovať maximálne 3 vozidlá. V prípade, že je v byte
registrované vozidlo manžela/ manželky alebo rodiča/ dieťaťa môže byť v byte
registrované len toto jedno vozidlo.
- rezident si môže zaregistrovať maximálne 2 vozidlá pričom platí, že z týchto
vozidiel môže byť registrované len jedno vozidlo služobné vozidlo. V prípade, že
má rezident registrované vozidlo manžela/ manželky alebo rodiča/ dieťaťa môže
mať registrované len toto jedno vozidlo.
Overenie právneho vzťahu k vozidlu:
Právny vzťah k vozidlu rezidenta overuje poverený zamestnanec na základe doručených
dokladov (mailom alebo osobne).
Oprávnenie parkovať:
Oprávnenie parkovať majú vozidlá:
- rezidentov, ktoré sú po overení dokladov schválené v informačnom systéme
prevádzkovateľa,
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-

-

rezidentov, ktorí na parkovanie prihlásia vozidlo pomocou mobilnej aplikácie,
v ktorej zadajú ŠPZ vozidla a prihlásia ho na konkrétne parkovacie miesto, na
ktorom sa vozidlo nachádza v dňoch pondelok až štvrtok v čase medzi 7:00 až
18:00 a v piatok od 7:00 do nedele 18:00
návštevníkov, ktoré majú riadne pridelené návštevnícke hodiny od rezidenta,
návštevníkov, ktorí sa na parkovanie prihlásia pomocou mobilnej aplikácie,
v ktorej zadajú ŠPZ vozidla a prihlásia ho na konkrétne parkovacie miesto, na
ktorom sa vozidlo nachádza v dňoch pondelok až štvrtok v čase medzi 7:00 až
18:00 a v piatok od 7:00 do nedele 18:00.

Návštevnícke hodiny:
Rezident a rezident bez právneho vzťahu k vozidlu majú k dispozícii návštevnícke hodiny
v lokalite s trvalým pobytom v nasledovnom rozsahu:
 rezident bez právneho vzťahu k vozidlu 60 hodín/rok,
 rezident, ktorý má zaregistrované jedno vozidlo 30 hodín/rok,
 rezident, ktorý má zaregistrované viac ako jedno vozidlo 0 hodín/rok.
Rezidentovi a rezidentovi bez právneho vzťahu k vozidlu registrovanému v informačnom
systéme prevádzkovateľa do 31.12. predchádzajúceho roka budú v nasledujúcom
kalendárnom roku pripísané návštevnícke hodiny.
Rezidentovi a rezidentovi bez právneho vzťahu k vozidlu registrovanému v informačnom
systéme prevádzkovateľa v priebehu kalendárneho roka bude pripísaná alikvotná časť
návštevníckych hodín za každý celý mesiac registrácie v danom kalendárnom roku.
Návštevnícke hodiny sú platné do konca kalendárneho roka, v ktorom boli pripísané
rezidentovi a rezidentovi bez právneho vzťahu k vozidlu.
Platnosť návštevníckych hodín zaniká:
- úmrtím rezidenta alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu,
- zmenou trvalého pobytu rezidenta alebo rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu
mimo územia mestskej časti,
- stratou postavenia rezidenta/rezidenta bez právneho vzťahu k vozidlu,
- uplynutím kalendárneho roka, v ktorom boli rezidentovi/rezidentovi bez právneho
vzťahu k vozidlu pripísané
Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z návštevníckych hodín je potrebné bezodkladne
po zaparkovaní vozidla zaregistrovať evidenčné číslo parkujúceho vozidla do
informačného systému prevádzkovateľa.
Návštevnícke hodiny nie je možné uplatniť v zóne celomestskej parkovacej politiky.
Zóna regulovaného parkovania:
Zóna regulovaného parkovania je vymedzená zvislými dopravnými značkami č. 272 s
dodatkovou tabuľou č. 506 s textom: „PRE SCHVÁLENÉ VOZIDLÁ REZIDENTOV
A NÁVŠTEVY S POVOLENÍM MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA“ a vodorovným
dopravným značením.
Úseky miestnych ciest III. a IV. triedy, s rezidenčným parkovaním tvoria prílohu č. 2.
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Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska:
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.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne užívateľovi na prevádzkovaných
parkoviskách, spôsobenú treťou osobou, nakoľko prevádzkované parkoviská nie sú
strážené.
Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, ani za vonkajšie poškodenie, alebo
odcudzenie časti vozidla.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel
zaparkovaných na verejných parkoviskách prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je oprávnený naložiť s vozidlom, odstaveným na parkovisku, ktoré
nezodpovedá predpísanému technickému stavu, prípadne nemá na vozidle pripevnené
evidenčné čísla vozidla, v súlade s platnými právnymi predpismi.
Vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľov preukazu ŤZP:
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.
Kontrola:
Kontrolu nad dodržiavaním týchto Pravidiel regulovaného parkovania sú oprávnení
vykonávať: prevádzkovateľ a ním poverené osoby, príslušníci mestskej polície,
príslušníci Policajného zboru SR v rozsahu svojich kompetencií.
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.
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.
Záverečné ustanovenia:
Pravidlá regulovaného parkovania sú platné a účinné od 01.10.2021.
Právne vzťahy neupravené týmito Pravidlami regulovaného parkovania sa riadia
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Pravidlá regulovaného parkovania sú umiestnené v sídle prevádzkovateľa a na webovej
stránke www.parkovanievpetrzalke.sk.
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Príloha č. 2
Zóny s regulovaným parkovaním:
Zóna

Vymedzený úsek miestnej cesty

Draždiak
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 1, 2, 3
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Dvory 5, 6
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 1
Háje 2
Háje 2

Antolská ulica
Andrusovova ulica
Fedinova ulica
Jiráskova ulica
Kolmá ulica
Prokofievova ulica
Ševčenkova ulica
Švabinského ulica
Ulica Ondreja Štefanka
Iľjušinova ulica
Markova ulica
Námestie Jána Pavla II.
Námestie republiky
Pajštúnska ulica
Tupolevova ulica
Belinského ulica
Hálova ulica
Bohrova ulica
Daliborovo námestie
Gercenova ulica
Lenardova ulica
Nobelovo námestie
Röntgenova ulica
Zadunajská cesta
Záporožská ulica
Kapicova ulica
Pečnianska ulica
Planckova ulica
Kutlíkova ulica
Starohájska ulica
Romanova ulica
Ambroseho ulica
Bradáčova ulica
Dudova ulica
Gessayova ulica
Hrobákova ulica
Námestie hraničiarov
Osuského ulica
Rovniankova ulica
Námestie hraničiarov
Blagoevova ulica
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Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 2
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Háje 3
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 1, 6
Lúky 2, 3
Lúky 2, 3
Lúky 2, 3
Lúky 2, 3
Lúky 2, 3
Lúky 4, 5
Lúky 4, 5
Lúky 4, 5
Lúky 4, 5
Lúky 4, 5
Lúky 7, 8
Lúky 7, 8
Lúky 7, 8

Bosákova ulica
Bulíkova ulica
Furdekova ulica
Gettingova ulica
Haanova ulica
Lachova ulica
Lužná ulica
Mamateyova ulica
Mlynarovičova ulica
Pankúchova ulica
Polereckého ulica
Šustekova ulica
Starohájska ulica
Gettingova ulica
Mamateyova ulica
Jankolova ulica
Medveďovej ulica
Ovsištské námestie
Polereckého ulica
Ulica Alžbety Gwerkovej
Ulica Marie Curie Sklodowskej
Starhradská ulica
Tematínska ulica
Pajštúnska ulica
Brančská ulica
Budatínska ulica
Holíčska ulica
Smolenická ulica
Šintavská ulica
Topoľčianska ulica
Budatínska ulica
Šintavská ulica
Strečnianska ulica
Znievska ulica
Lietavská ulica
Lietavská ulica
Beňadická ulica
Šášovská ulica
Vígľašská ulica
Vyšehradská ulica
Betliarska ulica
Humenské námestie
Jasovská ulica
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Lúky 7, 8
Lúky 7, 8
Lúky 7, 8
Lúky 7, 8
Lúky 7, 8
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Matador
Petržalka-Sever 1
Petržalka-Sever 1
Petržalka-Sever 1
Petržalka-Sever 2
Petržalka-Sever 2
Petržalka-Sever 2
Petržalka-Sever 2
Petržalka-Sever 2
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka
Stará Petržalka

Krásnohorská ulica
Ľubovnianska ulica
Turnianska ulica
Bzovícka ulica
Žehrianska ulica
Dargovská ulica
Gogoľova ulica
Goralská ulica
Hrobárska ulica
Kaukazská ulica
Kopčianska ulica
Kubínska ulica
Nábrežná ulica
Pri smaltovni
Ulica Antona Durvaya
Ulica Gustáva Mallého
Ulica Josepha Poppera
Ulica závodu Matador
Viedenská cesta
Krasovského ulica
Tyršovo nábrežie
Klokočova ulica
Kočánkova ulica
Májová ulica
Pobrežná ulica
Pri Seči
Dubnická ulica
Handlovská ulica
Harmanecká ulica
Jaroslavova ulica
Kežmarské námestie
Kremnická ulica
Krupinská ulica
Levočská ulica
Ľubietovská ulica
Novobanská ulica
Očovská ulica
Prokopova ulica
Röntgenova ulica
Vilová ulica
Vranovská ulica
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Úseky miestnych ciest III. a IV. triedy, v zóne celomestskej parkovacej politiky:
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4
Dvory 4

Černyševského ulica
Farského ulica
Jungmannova ulica
Macharova ulica
Mánesovo námestie
Muchovo námestie
Pifflova ulica
Šrobárovo námestie
Vavilovova ulica
Vlastenecké námestie
Wolkrova ulica
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Mapa zón s regulovaným parkovaním
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Príloha č. 3

INFORMAČNÁ TABUĽA

Mestská časť
Bratislava-Petržalka
REGULÁCIA PARKOVANIA PLATÍ PRE:

PREVÁDZKOVÁ DOBA:

vymedzený úsek miestnych ciest označený vodorovným dopravným
značením a zvislým dopravným značením č. 272 s dodatkovou
tabuľou č.506 s nápisom: PRE SCHVÁLENÉ VOZIDLÁ REZIDENTOV
A NÁVŠTEVY S POVOLENÍM MČ BRATISLAVA-PETRŽALKA

24 hodín, 7 dní v týždni

PODMIENKY PARKOVANIA:
Parkovanie
len
pre
schválené
vozidlá
registrovaných
rezidentov
a návštevníkov
s povolením MČ Petržalka:
 Registrovaný rezident: 24h/ denne
 Registrovaný návštevník:
o pondelok - štvrtok: 7:00 h -18:00 h
o od piatka: 7:00 h do nedele 18:00 h
 Návštevník využívajúci návštevnícke hodiny
rezidenta
REGISTRÁCIA REZIDENTOV
web:
www.parkovanievpetrzalke.sk
aplikácia:
URBI - Parkovanie Petržalka
v sídle:
budova Technopolu, Kutlíkova 17

MOBILNÁ APLIKÁCIA „Urbi – parkovanie Petržalka“
Stiahnuť si ju môžete zdarma na Apple Store (pre
iPhone) alebo Google Play (pre Android).
Nájdete ju aj na:
www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
Registrovaný návštevník je po zaparkovaní svojho
vozidla povinný vo vyhradenom čase pre návštevy
prihlásiť sa cez mobilnú aplikáciu a označiť konkrétne
parkovacie miesto na ktorom parkuje.
Návštevník využívajúci návštevné hodiny rezidenta po
zaparkovaní vozidla požiada cez webovú stránku, alebo
cez mobilnú aplikáciu rezidenta o pridelenie
návštevných hodín.

Vodič je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a parkovať len na vyznačených miestach na parkovanie.

Podrobné podmienky regulovaného
parkovania motorových vozidiel nájdete 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

Príloha č. 4

