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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVACÍCH MIEST 

PREVÁDZKOVATEĽA MČ BRATISLAVA–PETRŽALKA 

(ďalej len „Prevádzkový poriadok“) 

 

Mestská časť  Bratislava-Petržalka ako prevádzkovateľ určený Všeobecne záväzným 

nariadením č. 13/2019 zo dňa 9.9.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

zabezpečenie prevádzky parkovacích miest a parkovísk  na vyhradených  úsekoch miestnych 

komunikácií na jej území vydáva tento 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 

 

Kontakty: 

Telefónne číslo: +421 911 796 797 

Email: parkovanie@petrzalka.sk 

Web: www.parkovanievpetrzalke.sk 

 

2. Predmet úpravy: 

 

Tento prevádzkový poriadok v súlade s ustanovením § 1 ods.2 písm. n) Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.13/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel (ďalej len „VZN“) 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 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 tohto prevádzkového poriadku. 

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 

 

 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
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4. Doba spoplatnenia: 

 

4.1. Registrovaný rezident: 

Pondelok:  bezplatne 24 h 

Utorok:  bezplatne 24 h 

Streda:  bezplatne 24 h 

Štvrtok:  bezplatne 24 h 

Piatok:  bezplatne 24 h 

Sobota:  bezplatne 24 h 

 

4.2. Registrovaný návštevník platí stanovenú  úhradu za dočasné parkovanie: 

Pondelok:  18:00 – 08.00 hod 

Utorok:  18:00 – 08.00 hod 

Streda:  18:00 – 08.00 hod 

Štvrtok:  18:00 – 08.00 hod 

Piatok:  bezplatne 24 hodín 

Sobota:  bezplatne 24 hodín 

Nedela:  18:00 – 08:00 hod 

 

4.3. Neregistrovaný návštevník a neregistrovaný rezident   platí úhradu za dočasné 

parkovanie: 

Pondelok:  platí 24 h 

Utorok:  platí 24 h 

Streda:  platí 24 h 

Štvrtok:  platí 24 h 

Piatok:  platí 24 h 

Sobota:  platí 24 h 

Nedela:  platí 24 h 

 

 

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 motorového vozidla na miesto určené na dočasné parkovanie 

do momentu úplného odchodu  motorového 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 predpisu1. Podmienkou je, aby  vodič motorového vozidla preukázal, že 

prepravuje takúto osobu.  

 

 

 

 

 
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 
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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 aj návštevník elektronickou registráciou prostredníctvom 

www.parkovanievpetrzalke.sk 

c. rezident aj návštevníci sa registrujú na bezplatné parkovanie cez 

www.parkovanievpetrzalke.sk/mobilna-aplikacia.   

 

6.2. Podmienky registrácie rezidentov: 

a. užívacie právo k mobilnému telefónu s funkčným mobilným číslom 

registrovaným na území Slovenskej republiky 

b. existencia trvalého pobytu žiadateľa o postavenie rezidenta  v mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  a právny vzťah k motorovému 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, poschodie, evidenčné číslo 

motorového vozidla (EČV), e-mailovú adresu (v prípade, ak žiadateľ o postavenie 

rezidenta nedisponuje e-mailovou adresou, je možné využiť postup podľa bodu 

6.5 písm. d. tohto prevádzkového poriadku). 

d. technický stav motorového vozidla zodpovedajúcim predpisom a platné 

osvedčenie   o emisnej kontrole motorového 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 motorovému vozidlu žiadateľ o postavenie rezidenta preukazuje 

predložením dokladu o tom, že buď: 

• je držiteľom motorového vozidla2. V prípade ak je držiteľom motorového 

vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla počas trvania 

manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či motorové vozidlo 

patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to osvedčením o evidencii 

- časť II (Technický  preukaz). 

• má motorového vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo 

iného oprávnenia podľa osobitných predpisov3 a to osvedčením o evidencii - 

časť II (Technický  preukaz). 

• je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom 

dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej 

osoby na súkromné účely a to osvedčením o evidencii - časť II (Technický  

preukaz).   

• užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely a to predložením 

dokladu preukazujúceho oprávnenie užívať motorové vozidlo  zamestnávateľa 

na súkromné účely. 

 
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/mobilna-aplikacia
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• užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu 

a to predložením dokladu preukazujúceho uzavretie zmluvy na poskytnutie 

služieb  operatívneho leasingu. 

 

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 do 

kancelárii č. 112 – 114 na 1. poschodí v sídle mestskej časti za účelom ich overenia. 

 

6.5. Postup pri registrácii žiadateľov o postavenie rezidenta 

• 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 prostredníctvom elektronickej registrácie 

cez webovú stránku www.parkovanievpetrzalke.sk zaregistrovať iba  jedno 

motorové vozidlo. Ďalšie motorové vozidlá si žiadateľ o postavenie rezidenta 

môže zaregistrovať výlučne prostredníctvom mobilnej aplikácie 

www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia. 

• Záujemca sa registruje osobne v sídle, alebo prevádzkarni. 

 

6.6. Za účelom možnosti získať postavenie rezidenta je žiadateľ, ktorý nemá na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka trvalý pobyt, oprávnený využiť možnosť prehlásiť 

si trvalý pobyt na adresu bytu vo vlastníctve prevádzkovateľa, nachádzajúceho sa 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bytovom dome na ulici Ondreja Štefanku 3. 

 

7. Spôsob platenia a preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie 

 

7.1 Vodič motorového vozidla je povinný zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie 

bezprostredne po zaparkovaní motorového 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 motorového vozidla sa prihlási do aplikácie a 

vyznačí začiatok parkovania motorového vozidla. Bezprostredne pred odjazdom 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
mailto:parkovanie2019+EČV@gmail.com
mailto:parkovanievpetrzalke+EČV@gmail.com
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
http://www.parkovanievpetrzalke.sk/aplikacia
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z parkoviska registrovaný návštevník vyznačí v mobilnej aplikácií koniec 

parkovania. 

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

hodina  

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, budova Technopolu 

 

7.3 Preukázanie úhrady za dočasné parkovanie 

a. Úhrada za dočasné parkovanie motorového 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 motorového vozidla prostredníctvom 

parkovacieho lístka sa považuje za zaplatenú ak držiteľ alebo vodič motorového 

vozidla pri zaparkovaní motorového 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 motorovom vozidle, tak aby bol(i) 

viditeľný pre účely kontroly zvonka (spravidla na palubnej doske). 

 

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: „Úhradu neplatí zaregistrovaný 

v elektronickom systéme prevádzkovateľa a užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta4“.  

 

 

 
4 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2004 o miestnych daniach v platnom znení 
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Zoznam vymedzených úsekov miestnych komunikácií v mestskej časti je prílohou č.1 a č.2 

tohto prevádzkového poriadku a je dostupný aj na webovom sídle 

www.parkovanievpetrzalke.sk. 

 

 

9. Práva a povinnosti užívateľa parkoviska v zóne dočasného parkovania 

 

9.1. Zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie bezprostredne po zaparkovaní motorového 

vozidla v súlade s bodom č. 5.1 tohoto poriadku. 

9.2. Užívať parkovisko v zóne dočasného parkovania iba za účelom dočasného 

parkovania motorového vozidla. 

9.3. Dodržiavať všetky dopravné značky a upozornenia, bezpečnostné a požiarne 

predpisy, pokyny obsluhy parkoviska a tento prevádzkový poriadok. 

9.4. Zaparkovať vozidlo na parkovacom mieste vyznačenom vodorovnými dopravnými 

značkami. 

9.5. Parkovať jedným vozidlom iba na jednom parkovacom mieste. 

9.6. Vozidlo vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti samovoľnému 

uvedeniu do pohybu. 

9.7. Udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku. 

9.8. Zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie v súlade s bodom 5.1. tohto prevádzkového 

poriadku. 

9.9. Na vyzvanie sa preukázať prevádzkovateľovi, príslušníkovi mestskej polície alebo 

príslušníkovi Policajného zboru SR príslušným dokladom podľa zvolenej formy 

úhrady. 

9.10.  Nespôsobiť škodu pri užívaní parkoviska a v prípade spôsobenia škody, na iných 

motorových vozidlách, parkovisku nahradiť túto škodu uvedením do pôvodného 

stavu, alebo jej finančnou náhradou.  

9.11. Užívatelia a všetky ostatné osoby zdržiavajúce sa v priestoroch parkoviska sú 

povinné starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom 

zodpovedajú za všetky škody spôsobené nimi alebo ich vozidlami na majetku 

prevádzkovateľa parkoviska. 

9.12.  Zaregistrovaný užívateľ má povinnosť neodkladne nahlásiť zmenu rozhodujúcich 

skutočností, ktorý majú vplyv na oprávnenie bezplatne parkovať. 

9.13.  Na užívanom parkovacom mieste, v zaparkovanom vozidle i celom parkovisku je 

zakázané: 

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/


7 
 

a. nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle maloleté osoby a zvieratá  bez 

dozoru, 

b. nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle cenné veci na viditeľnom 

mieste, 

c. odkladať a skladovať predmety najmä z horľavých a výbušných materiálov, 

d. umývať motorové vozidlo, vykonávať na nich opravy údržbu, vymieňať olej, 

nabíjať akumulátor alebo vypúšťať chladiacu kvapalinu, s výnimkou 

odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky, 

 

10. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska 

 

10.1. Prevádzkovateľ ručí za všetky škody spôsobené na motorovom vozidle, 

nachádzajúcom sa na parkovisku v súlade s prevádzkovým poriadkom, osobne 

prevádzkovateľom alebo ním poverenou osobou pri činnosti súvisiacej s prevádzkou 

parkovania. 

10.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne užívateľovi na 

prevádzkovaných parkoviskách, spôsobenú treťou osobou nakoľko prevádzkované 

parkoviská nie sú strážené. 

10.3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v motorovom vozidle, ani za vonkajšie  

poškodenie, alebo odcudzenie časti vozidla. 

10.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a 

vozidiel zaparkovaných na verejných parkoviskách prevádzkovateľa.  

10.5. Prevádzkovateľ je oprávnený naložiť s motorovým vozidlom, odstavenom na 

parkovisku, ktoré nezodpovedá predpísanému technickému stavu, prípadne nemá na 

motorovom vozidle pripevnené evidenčné čísla vozidla, v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

 

11. 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. 

 

12. 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.  
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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. 

 

13. Záverečné ustanovenia 

 

a. Prevádzkový poriadok je platný a účinný od 1.1. 2019. 

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.  

 

 

 

 

Ing. Ján Hrčka v.r. 

starosta 

  

http://www.parkovanievpetrzalke.sk/parkovaciporiadok
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Príloha č.1: 

 

DVORY I. 
(DVORY 1+2+3) 

1. Pajštúnska 3-9 

2. Pajštúnska 1 

3. Markova 3-5 

4. Jiráskova 2-10/Tupolevova 9-15  

5. Tupolevova 1-7 

6. Jiráskova (pri pošte) 

7. Švabinského 6-12 

8. Švabinského 2/Ševčenkova 33 

9. Fedinova 5 (pri Alfe) 

10. Ševčenkova 2-10 

11. Ševčenkova 14-16/18-20 

12. Ševčenkova 1-9 

13. Ševčenkova 13-19 

14. Belinského 21-25 

15. Panónska cesta (pri TS1803) 

16. Belinského 8-10 

17. Belinského 3 (zboku) 

18. Hálova 7-17 

19. Kolmá (z vegetačných tvárnic) 

20. Švabinského 16-22 (pri VŠ) 

 

DVORY IV 

1. Wolkrova 11-13 a 2A 

2. Wolkrova 25-29 a 35-45 

3. Vlastenecké námestie 7-8 

4. Jungmannova 10-14 

5. Jungmannova 2-8 

6. Vavilovova 1-7 

7. Vavilovova 2-14 

8. Farského 10-12/14-16 

9. Mánesovo námestie 1-3 

10. Černyševského 21-23/29-33 

11. Mánesovo námestie 6-8 

12. Černyševského 7 

13. Černyševského (za športovou halou) 

14. Wolkrova 1-3/Macharova 9-11 

15. Macharova (za hromadnou garážou) 

16. Šrobárovo námestie (pri MŠ) 

17. Černyševského 35-39 

 

 

DVORY V 
(DVory 5+6) 
1. Röntgenova 18-20 

2. Röntgenova 2-14 

3. Zadunajská cesta 7-9, Zadunajská cesta 1-5 

4. Nobelovo námestie 7-10 
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5. Nobelovo námestie 10 (zboku) 

6. Lenardova 2-8 a 8 (zboku) 

7. Gercenova 21-23/25-27 

8. Gercenova 9-13 

9. Gercenova 5-7 

10. Gercenova 1-3/Lenardova 12-14 

11. Lenardova 16-18 

12. Pečnianska 33 (za bytovým domom) 

13. Planckova 1-3/2-4 

14. Pečnianska 19- 25  

15. Pečnianska 27-33 

16. Bohrova 1 (pri MŠ) 

17. Nobelovo námestie (pri BILLE) 

 

LÚKY I a VI 

1.Smolenická č.2 - 14 

2.Smolenická č.5 - 1 až Brančská 9 

3.Holíčska 6-8 

4.Holíčska 1-21 

5.Holíčska 12 

6.Holíčska 16-28 

7.Holíčska 32-26 

8.Holíčska 19-21 

9.Topolčianska 1 

10.Starhradská 1 (TERNO) 

11.Starhradská 2-10 

12.Topolčianska 7 

13.Tematínska 6-8 

14.Starhradská 14-16 

15.Starhradská 18 

16.Topolčianska 17-23 

17.Topolčianska 25-27 

18.Topolčianska 33 

 

LÚKY II - III 

1.Budatínska 3 

2.Šintavská 6-8 

3.Budatínska 27-33 

4.Budatínska 41-51 

5.Budatínska 63-69 

6.Budatínska 75-81 

7.Lietavská 12-16 

8.Znievska 36-40 až Znievska 13-23 

9.Znievska 17-21 

10.Znievska 28-30 

11.Znievska 18-22 

12.Strečnianska 18-16 až Znievska 6-10 

13.Strečnianska 8-11 

14.Strečnianska 18-22 

15.Šintavská 24-26 
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LÚKY IV - V 

1.Lietavská 9-15 až Vyšehradská 1-3 

2.Lietavská 3-7 

3.Vyšehradska 11-19 

4.Vyšehradská 25-27 

5.Vyšehradská 8-12 

6.Lietavská 1-3 

7.Beňadická 5-15 

8.Beňadická 12-16 

9.Beňadická 28-34 

10.Šašovská 12-14 

11.Vígľašská 2 

12.Vígľašská 11-13 

13.Víglašská 4-6 

 

 

LÚKY VII - VIII 

1.Jasovská 1 

2.Krásnohorská 18-20 

3.Bzovícka 2-4 až Bzovícka 10-12 

4.Ľubovnianska 1-3 

5.Bzovicka 4-2 až Ľubovnianska 2-18 až Žehrianska 3-7 

6.Bzovicka 24-30 

7.Krásnohorská 5-15 až Ľubovnioanska 7-5 

8.Turnianska 4-2 až Turnianska 1-7 

9.Jasovská 7-11 

10.Jasovská 12-zboku 

11.Jasovská 13-21 

12.Jasovská 23-31 

13.Turnianska 10 - Humenské námestie 5-8 

14.Humenské námestie 4 

15.Humenské nám. 5 až Jasovská 37-39 

16.Jasovská 43-47 

17.Jasovská 45-47 

18.Jasovská 49-51 

 

HÁJE I 

1. Rovniankova 14-16 

2. Rovniankova 12-16 

3. Rovniankova 18-24 

4. Romanova 44-46 

5. Romanova 9-19 

6. Romanova 1-5 

7. Osuského 30-40 

8. Osuského 1-7 

9. Ambroseho 1-7 

10. Ambroseho 10-12 

11. Ambroseho 9-11 

12. Hrobákova 34-40 

13. Hrobákova 13-15 



12 
 

14. Hrobákova 7-9 

15. Hrobákova 8-12 

16. Osuského 42-44 

17. Osuského 44-46 

18. Osuského 46 - križovatka Nám. hraničiarov  

 

HÁJE II 

1.Osuského 3B 

2.Osuského 5-7 

3.Osuského 8A-20 

4.Gessayova 14-20 

5.Nám. hraničiarov (polícia) č. 1B 

6.Lachova 1-11 

7.Lachova 18-26 

8.Lachova 5-27 

9.Furdekova 1-5 

10.Lachova 6-14 

11.Haanova 31-41 

12.Haanova 1-3 

13.Poloreckého 1-3 

14.Mamateyova 8 - Pankúchova 3 

15.Poloreckého 5-7 

16.Poloreckého 5-9 

17.Mamateyova 5-7 

18.Blagoevova (pri sociálnej poisťovni)  

19.Blagoerova 2 - zboku 

20.Šustekova 17-23 

21.Lužná 1-3 

22.Mlynarovičova 2-6 

23.Mlynarovičova 12-24 

24.Bosákova (pri trhovisku) 

25.Mlynarovičova (medzi poštou a trhoviskom) 

26.Haanova 21-23 

27.Furdekova 17-19 

 

HÁJE III 

1. Gwerkovej 14-16 

2. M.C. Sklodowskej 2-4 

3. Mamateyova 26-30 

4. Mamateyova 16-24 

5. Poloreckého 2 - Mamateyova 14 

6. Medveďovej 6 - 14  

7. Medveďovej 1-7 

8. Medveďovej 16-28 

9. Ovsištské nám. 1 - Medveďovej 21 

10. Medveďovej 17-19 
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Príloha č.2 

DVORY I  
(DVORY 1+2+3) 
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DVORY IV 
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DVORY V 
(DVORY 5+6) 
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LÚKY I a VI 
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LÚKY II-III 
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LÚKY IV-V 
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LÚKY VII - VIII 
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HÁJE I 
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HÁJE II 
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HÁJE III 
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Príloha č.3 

Druhy parkovacích lístkov a ich vzory 

 
 

 

 

 



24 
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Príloha č. 4 

Informačná tabuľa  

 


