
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

ZÁSADY
na vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta

v mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto
schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

dňa 22. 4. 2009 uznesením č. 16/15

1. Parkovacie plochy
1.1. Vyhradené parkovacie miesto môže byť povolené pre osobné motorové vozidlá 

kategórie M l (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac 
s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča) na parkoviskách alebo na pridružených 
parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácií III. a IV. triedy a sú zverené do 
správy mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto.

1.2. Na ostatných komunikáciách, len ak je státie motorových vozidiel určené dopravným 
značením.

1.3. Počet vyhradených miest je maximálne 50 % z celkovej kapacity jednotlivých 
parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu 
určenej dopravným značením.

2. Spoločné zásady
2.1. Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta je možné vydať pre fyzickú osobu 

a právnickú osobu na 1 kalendárny rok, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu, prípadne fyzickú osobu 
prepravujúcu osobu ťažko pohybovo postihnutá na 1 kalendárny rok.
Povolenie sa vydáva pre jedno motorové vozidlo najeden byt, resp. pre právnickú osobu 
pre jedno motorové vozidlo.

2.2. Vyhradené parkovanie nebude pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas dňa 
časovo obmedzené.

Pre fyzické osoby platí: - parkovanie časovo neobmedzené, alebo
- parkovanie povolené počas pracovných dní (pondelok až 

piatok) od 16°° do 08°° hod., počas soboty, nedele a sviatkov 
neobmedzene.

Pre právnické osoby platí: - parkovanie časovo neobmedzené, alebo
- parkovanie povolené počas pracovných dní (pondelok až 

piatok) od 08°° do 1800 hod.
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2.3. Finančné náklady na označenie a zrušenie vyhradeného parkovacieho miesta znáša 
žiadateľ.

2.4. Osadenie dopravného značenia je žiadateľ povinný zabezpečiť do 30 dní od doručenia 
oznámenia o vyhradení parkovacieho miesta. Dopravné značenie je žiadateľ povinný 
udržiavať v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke.

2.5. Na povolené vyhradené parkovacie miesto nie je dovolené osadiť žiadnu dopravnú 
zábranu (sklápací parkovací kôl, rám a pod.).
V prípade porušenia tejto podmienky bude vyhradené parkovacie miesto, po 
neuposlúchnutí písomnej výzvy povoľujúceho orgánu k odstráneniu dopravnej zábrany, 
bez náhrady zrušené na náklady držiteľa povolenia.

2.6. Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené 
parkovacie miesta. Na nosnej konštrukcii zvislého dopravného značenia označujúceho 
vyhradené miesto bude možné umiestniť jednu značku č. Dl 2 -  Vyhradené parkovisko, 
s maximálnym počtom 5 kusov s dodatkovou tabulou E13. Každé vyhradené miesto 
bude vyznačené vodorovným dopravným značením samostatne.

2.7. Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta záujem o jeho užívanie aj po 
skončení lehoty platnosti povolenia, je povinný minimálne 30 dní pred ukončením 
platnosti povolenia podať spôsobom uvedeným v bode 3.

2.8. Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek 
zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta.
V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo 
vydané povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta a skutočnosťou, bude vyhradené 
parkovacie miesto po písomnom oznámení povoľujúceho orgánu, bez náhrady zrušené 
a pridelené inému žiadateľovi.

2.9. Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:
a) je neúplná,
b) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia na vyhradenie 

parkovacieho miesta,
c) v požadovanej lokalite sa voľné parkovacie miesto na vyhradenie 

nenachádza.

2.10. Zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta nadobudnú 
platnosť a účinnosť dňom schválenia Miestnym zastupiteľstvom.

3. Postup
Žiadateľ si prevezme formulár Žiadosť o vyhradené parkovanie na odd. výstavby 

a investícií Miestneho úradu Bratislava -  Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3, 
prípadne vytlačí formulár z intemetovej stránky mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto. 
Vyplnený formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami doručí do podateľne 
Miestneho úradu alebo pošle poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -  
Nové Mesto. Povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta sa vydávajú podľa poradia 
podania žiadosti.
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. Fyzická osoba
Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia na vyhradenie 

arkovacieho miesta spĺňať:

i) trvalý pobyt v lokalite kde žiada o vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho 
miesta -  čestné vyhlásenie , že žiadateľ býva na adrese uvedenej ako trvalé bydlisko,

b) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. 
v OEV je uvedený dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) -  osvedčenie o evidencii 
osobného motorového vozidla, resp. technický preukaz motorového vozidla,

c) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo 
garážové odstavné stojisko v prenájme v lokalite, v ktorej žiada o vyhradené 
parkovanie -  čestné vyhlásenie,

d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada + 
situačný nákres.

3.2. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je  odkázaná na individuálnu 
prepravu, prípadne osoba prepravujúca osobu ťažko pohybovo postihnutú

Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia na vyhradenie 
parkovacieho miesta spĺňať:

a) trvalý pobyt v lokalite kde žiada o vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho 
miesta -  čestné vyhlásenie , že žiadateľ býva na adrese uvedenej ako trvalé bydlisko,

b) je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu 
prepravu a držiteľ preukazu osobitného označenia vozidla alebo parkovacieho 
preukazu
- preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom - fotokópia,
- preukaz osobitného označenia vozidla, resp. parkovacieho preukazu -  fotokópia,
- posudok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý potvrdzuje odkázanosť na 
individuálnu prepravu a tým aj nárok na označenie motorového vozidla osobitným 
označenímO 1, resp. parkovacieho preukazu -  fotokópia

c) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a nepodniká s ním (tzn. 
v OEV je uvedený dátum narodenia, príp. rodné číslo nie IČO) -  osvedčenie o evidencii 
osobného motorového vozidla, resp. technický preukaz motorového vozidla,

d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada + 
situačný nákres.

3.3. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba
3.3.1- Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia na vyhradenie 
parkovacieho miesta spĺňať:

a) identifikačné údaje -  názov, sídlo, IČO, DIČ,
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b) trvalé bydlisko osoby oprávnenej na podnikanie v lokalite, sídlo právnickej osoby 
v lokalite a sídlo jej prevádzkarne v lokalite, alebo miesta podnikania v lokalite
-  čestné vyhlásenie, že žiadateľ býva na adrese uvedenej ako trvalé bydlisko, fotokópia 
dokladu preukazujúceho vzťah k sídlu alebo k prevádzkarni právnickej osoby (list 
vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) v lokalite,

c) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla -  osvedčenie o evidencii 
osobného motorového vozidla, resp. technický preukaz motorového vozidla,

d) nevlastní garáž, odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo 
garážové odstavné stojisko v prenájme v lokalite, v ktorej žiada o vyhradené 
parkovanie -  čestné vyhlásenie,

e) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada + 
situačný nákres.

3.3.2 Za právnickú osobu žiadosť podáva a povolenie preberá splnomocnená osoba

3.3.3. Za fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie žiadosť podáva a povolenie preberá 
podnikateľ alebo osoba splnomocnená.

IngM^ichard Frimmel, 

Starosta

Bratislava 22. 4. 2009
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