Prevádzkový poriadok dočasného parkovania
motorových vozidiel v hlavnom meste SR Bratislave
1. Úvodné ustanovenia
(1)

Tento prevádzkový poriadok dočasného parkovania motorových vozidiel upravuje v súlade so
všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 v
znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN“) podrobnosti dočasného parkovania
motorových vozidiel na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len
„hlavné mesto“).

(2)

Prevádzku parkovacích miest zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“).

(3)

Za účelom poskytovania informácií a registrácie užívateľov do informačného systému
prevádzkovateľa sa zriaďujú kontaktné miesta pre verejnosť v jednotlivých mestských
častiach. Zoznam kontaktných miest je uvedený na webovej stránke prevádzkovateľa paas.sk.

1.1 Definícia pojmov
informačný systém prevádzkovateľa („ParkSys“)
- informačný systém objednaný prevádzkovateľom a poskytovaný ako elektronická služba
treťou stranou za účelom implementácie pravidiel parkovacej politiky na území hlavného
mesta SR Bratislavy v zmysle VZN
oblasť platnosti parkovacej karty
- súbor úsekov parkovania, na ktorých je možné využiť rezidentskú, abonentskú alebo
návštevnícku parkovaciu kartu
rezident (v zmysle zvislého dopravného značenia Z 506-102 alebo Z 507-102 a ich variantov)
- držiteľ rezidentskej alebo abonentskej parkovacej karty

Obr.1: Príklad dopravného značenia Z 272 + Z 506-102.
úsek parkovania
- súbor miestnych ciest alebo ich častí, na ktorom platí spoločná časová a cenová regulácia
parkovania; úsek je definovaný štvorciferným číselným kódom; úseky parkovania sú
zobrazené na webovej stránke paas.sk, v platobných aplikáciách tretích strán a na
informačných tabuliach
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2. Všeobecné podmienky parkovania
(1)

Každý subjekt, ktorému v zmysle tohto prevádzkového poriadku vzniká právo parkovať na
úsekoch miestnych ciest určených na dočasné parkovanie motorových vozidiel, je povinný
dodržiavať tento prevádzkový poriadok.

(2)

Prevádzka parkovacích miest je zabezpečená odplatne, pričom úhrada sa realizuje zakúpením
parkovacieho lístka alebo zakúpením/získaním niektorej z parkovacích kariet.

3. Úseky miestnych ciest určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výška úhrady
a prevádzková doba spoplatneného parkovania
(1)

Úseky miestnych ciest určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel s uvedenou výškou
úhrady a prevádzkovej doby spoplatneného parkovania sú uvedené v ods. 7 a graficky
zobrazené na webovej stránke paas.sk.

(2)

Ak nie je ustanovené inak, parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach počas
doby spoplatnenia je prípustné len za úhradu.

(3)

Výška úhrady za parkovanie motorových vozidiel je určená podľa § 4 ods. 4 VZN.

(4)

Parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre vozidlá prepravujúce osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím, je nespoplatnené. Takéto parkovacie miesta sú označené
zvislým dopravnými značkami 272 + 506-86 podľa platných Vzorových listov stavieb
pozemných komunikácií VL 6.1. Pre parkovanie na týchto miestach nie je nevyhnutné
zakúpenie parkovacieho lístka. Vozidlo musí byť užívateľom parkovacieho miesta označené
platným parkovacích preukazom podľa § 44 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obr. 2: Dopravné značenie Z 272 + Z 506-86.
(5)

V prípade vzniku nároku na zľavu z poplatku za parkovanie v zmysle § 4 ods. 6 a 7 VZN je
zľava uplatnená automaticky pri zakúpení parkovacieho lístka, s výnimkou spôsobu úhrady
prostredníctvom parkovacieho automatu. Zľavy podľa § 4 ods. 6 a 7 VZN sa nekumulujú.
Podrobnosti registrácie sú uvedené v bode 5.9 tohto prevádzkového poriadku.

(6)

Zľava vyplývajúca z § 4 ods. 8 VZN sa uplatňuje automaticky bez potreby zakúpenia
parkovacieho lístka. Podrobnosti registrácie sú uvedené v bode 5.10 tohto prevádzkového
poriadku.
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(7)
Zóna
NM1

PE1

RA1

RU1

Úseky miestnych ciest určené na dočasné
Tarifné pásmo
parkovanie motorových vozidiel
(parkovacie lístky)
Bajkalská (od Trnavskej cesty po
Vajnorskú), Bartoškova, Belehradská,
Budyšínska, Česká, Družstevná, Hlučínska,
Jarošova,
Jiskrova,
Kalinčiakova,
Kominárska, Kováčska, Kukučínova (od
Trnavského
mýta
po
Jarošovu),
Kutuzovova, Laskomerského, Mestská,
B
Moravská, Nová, Odbojárov, Osadná,
Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna,
Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová,
Sliezska, Škultétyho, Športová, Tehelná,
Vajnorská (od Trnavského mýta po
Bajkalskú), Viktora Tegelhoffa
Bosákova,
Černyševského,
Farského,
Jantárová cesta, Jungmannova, Macharova,
Mánesovo námestie, Muchovo námestie,
C
Panónska cesta, Pifflova, Šrobárovo
námestie,
Vavilovova,
Vlastenecké
námestie, Wolkrova
Cyprichova,
Černockého,
Hagarova,
Hlinícka, Horná, Hubeného, Jurská,
Kadnárova, Malokrasňanská, Nový záhon,
D
Pekná cesta (od Račianskej po Horskú),
Vrbenského
Bajzova, Bazová (od Karadžičovej po
Svätoplukovu), Budovateľská, Cyrilova,
Dohnányaho, Jelačičova, Jégého, Koceľova
(od Bazovej po Svätoplukovu), Kupeckého,
Kulíškova
(od
Budovateľskej
po
Svätoplukovu), Levická, Líščie nivy,
Metodova, Miletičova (od Jelačičovaj po
Záhradnícku), Ondavská, Páričkova (od
B
Karadžičovej
po
Svätoplukovu),
Palkovičova, Pavlovova, Prešovská (od
Palkovičovej po Bajkalskú), Revúcka,
Stodolova,
Súťažná,
Šumavská,
Velehradská
(od Budovateľskej
po
Svätoplukovu), Záhradnícka (od Bajkalskej
po Karadžičovu), Žellova

Tarifné pásmo
(abonentské PK)

Doba
spoplatnenia
Denne
0:00 – 24:00

Abonent 2

Pracovné dni
0:00 – 18:00
Abonent 3

Pracovné dni
12:00 – 06:00
Abonent 4
Pracovné dni
14:00 – 06:00

Abonent 2

4. Spôsob úhrady parkovacích lístkov
(1)

Užívateľ parkovacieho miesta môže zakúpiť parkovacie lístky:
- elektronicky prostredníctvom zariadenia a to použitím dostupných aplikácií tretích strán;
aplikácie sú voľne dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa paas.sk;
- fyzicky prostredníctvom parkovacích automatov alebo predajných miest.
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(2)

Na zakúpenie parkovacieho lístka je potrebné uviesť:
-

kód úseku parkovania;
evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“);
čas začiatku parkovania;
čas konca parkovania.

(3)

O zrealizovanej úhrade bude používateľ informovaný. Parkovací lístok sa považuje za
zakúpený momentom zaevidovania EČV v informačnom systéme prevádzkovateľa, o čom
prevádzkovateľ poskytne platiteľovi úhrady potvrdenie.

(4)

Pri parkovacích lístkoch je stanovená minimálna výška úhrady za čas 30 minút, a to aj v
prípade kratšej doby parkovania. Po prvých 30 minútach je minimálna časová jednotka pre
platené transakcie v rozsahu od 1 do 15 minút.

(5)

Maximálna doba parkovania na jeden parkovací lístok je 48 hodín.

(6)

Návštevnícka parkovacia karta poskytuje 100 % zľavu z ceny parkovacieho lístka. Zľava je
uplatnená automaticky pri zakúpení parkovacieho lístka.

(7)

Bonusová parkovacia karta poskytuje 100 % zľavu z ceny parkovacieho lístka na prvých 120
minút parkovania čerpaných v danom dni na spoplatnených úsekoch tarifných pásmach B, C,
D. Zľava je uplatnená automaticky pri zakúpení parkovacieho lístka.

(8)

Minimálna časová jednotka pri neplatenej transakcii alebo časti transakcie je 1 minúta.

5. Parkovacie karty
5.1 Všeobecné ustanovenia k parkovacím kartám
(1)

Parkovacia karta umožňuje parkovanie motorových vozidiel na vyznačených platených
parkovacích miestach prevádzkovateľa. Rozsah možností parkovania na základe parkovacej
karty závisí od jej druhu.

(2)

Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce typy parkovacích kariet:
-

rezidentská parkovacia karta;
návštevnícka parkovacia karta;
bonusová parkovacia karta;
abonentská parkovacia karta.

(3)

Podmienky vydania a použitia parkovacích kariet sú upravené v § 7–20 VZN.

(4)

Parkovacia karta
prevádzkovateľa.

(5)

Držiteľ parkovacej karty nemá vyhradené parkovacie miesto pre konkrétne motorové vozidlo.
Predajom parkovacích kariet prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto.

(6)

Parkovacie karty sa vydávajú ako neprenosné, na konkrétne EČV, pokiaľ nie je v tomto
prevádzkovom poriadku uvedené inak.

(7)

Držiteľ parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi neodkladne, najneskôr do 15
pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť
parkovacej karty.

má

formu

elektronického

záznamu

v

informačnom

systéme
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(8)

Oblasti platnosti rezidentských, návštevníckych a abonentských kariet pre jednotlivé zóny sú
uvedené na webovej stránke paas.sk a v prílohe č. 1.

5.2 Zmeny EČV na parkovacích kartách
(1)

Držiteľ rezidentskej, abonentskej a bonusovej parkovacej karty je oprávnený požiadať o
dočasnú zmenu EČV priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania
dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Dočasná zmena sa
vykonáva elektronicky prostredníctvom účtu používateľa, prípadne prostredníctvom
kontaktného miesta. Ak počas doby trvania zmeny EČV držiteľ parkovacej karty neukončí
zmenu EČV, v informačnom systéme sa po uplynutí maximálnej doby automaticky nastaví
platnosť parkovacej karty na pôvodné EČV.

(2)

Pri dočasnej zmene EČV na dlhšie časové obdobie je nutné preukázať dôvod a vzťah k
náhradnému vozidlu. Takúto žiadosť je možné podať len osobne na kontaktnom mieste. K
žiadosti je potrebné predložiť príslušné doklady (napríklad protokol o servise
s predpokladanou dobou opravy vozidla). Zmena evidenčného čísla sa vykoná v informačnom
systéme priamo pri podaní žiadosti.

5.3 Predčasné skončenie platnosti parkovacích kariet
(1)

Ak dôjde k predčasnému skončeniu platnosti parkovacej karty z dôvodu ukončenia
prevádzkovania parkovacích miest prevádzkovateľom, držiteľ parkovacej karty má nárok na
vrátenie alikvotnej časti ceny parkovacej karty.

(2)

V prípade dodatočného zistenia prevádzkovateľa, že údaje uvedené v žiadosti o parkovaciu
kartu a/alebo v jej prílohách predkladaných k žiadosti a/alebo akékoľvek iné údaje neskôr
oznámené prevádzkovateľovi sú nepravdivé, bude parkovacia karta v informačnom systéme
prevádzkovateľa zablokovaná ako neplatná; v tomto prípade nie je nárok na vrátenie úhrady
za parkovaciu kartu ani jej časti.

(3)

Nárok na vrátenie alikvótnej časti ceny parkovacej karty je definovaný v jednotlivých
ustanoveniach pre rezidentskú, abonentskú a bonusovú parkovaciu kartu vo VZN.

5.4 Spôsob registrácie a úhrady parkovacích kariet
(1)

Pre podanie žiadosti o parkovaciu kartu je potrebná registrácia v informačnom systéme
prevádzkovateľa a autentifikácia používateľa.

(2)

Pre vytvorenie účtu používateľa je nevyhnutné zadanie e-mailovej adresy a hesla a následné
overenie e-mailovej adresy. Registrácia je možná virtuálne cez webovú stránku paas.sk alebo
osobne na kontaktnom mieste.

(3)

Podať žiadosť o parkovaciu kartu môžu len používatelia, u ktorých prebehla autentifikácia,
t. j. overenie totožnosti fyzickej osoby.

(4)

Ak nie je uvedené inak, posúdenie oprávnenosti nároku na konkrétnu parkovaciu kartu voči
podmienkam jej vydania sa vykoná v informačnom systéme prevádzkovateľa overením
údajov v príslušných elektronických registroch. V prípade úspešného overenia bude žiadosť
o vydanie parkovacej karty schválená automaticky. Vo vybraných prípadoch je nutné doložiť
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doplňujúce doklady formou skenu cez elektronické rozhranie (správa účtu používateľa) alebo
osobne na kontaktnom mieste. V týchto prípadoch bude žiadosť schválená manuálne.
(5)

V prípade neúspešného overenia údajov je možné žiadosť podať osobne na kontaktnom
mieste.

(6)

Pri podaní žiadosti o parkovaciu kartu je možné dátum začiatku platnosti parkovacej karty
stanoviť najneskôr na 15. deň odo dňa podania žiadosti. Pri žiadostiach podaných v období
od 1. 12. 2021 do 25. 12. 2021 sa dátum začiatku platnosti parkovacej karty stanovuje na
10. 1. 2022.

(7)

Žiadosť o predĺženie parkovacej karty sa posudzuje rovnako ako žiadosť o vydanie novej
parkovacej karty.

(8)

Úhrada za parkovacie karty sa realizuje po schválení žiadosti o vydanie karty.

(9)

Úhradu za parkovacie karty je možné realizovať:
- elektronicky prostredníctvom účtu používateľa cez platobnú bránu alebo bankovým
prevodom;
- osobne na kontaktnom mieste platobnou kartou alebo v hotovosti.

5.5 Rezidentská parkovacia karta
(1)

Pre overenie podmienok na vydanie rezidentskej parkovacej karty (ďalej aj „RPK“)
v nasledujúcich prípadoch je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- Vzťah k bytu:
o Overuje sa automaticky v prípade vlastníka bytu a priamych členov rodiny vlastníka
bytu (osoby vo vzťahu rodič – dieťa). V iných prípadoch je potrebné doložiť čestné
vyhlásenie o spolubývaní v danom byte (ďalej len „čestné vyhlásenie“). Tlačivo
čestného vyhlásenia je dostupné na webovej stránke paas.sk. V prípade bytového alebo
rodinného domu zapísaného v liste vlastníctva ako nehnuteľnosť v ideálnom podielom
spoluvlastníctve fyzických alebo právnických osôb bez rozdelenia na jednotlivé byty
musí žiadateľ priložiť kópiu kolaudačného rozhodnutia domu (ak sa kolaudačné
rozhodnutie nezachovalo, predkladá sa stavebným úradom overený pasport), ktoré
preukazuje počet bytov v dome a dohodu spoluvlastníkov o tom, ktorý konkrétny byt
v tejto nehnuteľnosti je oprávnený užívať, resp. s ním disponovať jednotlivý
spoluvlastník.
- Vzťah k vozidlu:
o V prípade vozidla so zahraničným evidenčným číslom je nutné doložiť kópiu
osvedčenia o evidencii vozidla.
o V prípade užívania vozidla zamestnávateľa alebo ako člen orgánu právnickej osoby na
súkromné účely je nutné doložiť kópiu zmluvy alebo dohody so zamestnávateľom
alebo právnickou osobou o poskytnutí motorového vozidla na používanie na súkromné
účely alebo čestné vyhlásenie. Tlačivo čestného vyhlásenia je dostupné na webovej
stránke paas.sk.
o V prípade užívania motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy o operatívnom
leasingu je nutné doložiť kópiu leasingovej zmluvy.

(2)

Na jeden byt prevádzkovateľ vydá maximálne tri RPK, pričom v prípade, ak podmienky na
vydanie tohto typu parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, kritériom na určenie
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poradia a prislúchajúcej výšky úhrady za RPK je dátum a čas doručenia žiadosti o vydanie
RPK.
(3)

V prípade viacerých vydaných RPK na jeden byt pri strate platnosti niektorej z parkovacích
kariet nevzniká nárok na inú výšku úhrady za ostatné platné RPK.

5.6 Návštevnícka parkovacia karta
(1)

Pre overenie podmienok na vydanie návštevníckej parkovacej karty (ďalej aj „NPK“)
v nasledujúcich prípadoch je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- Vzťah k bytu sa overuje automaticky v prípade vlastníka bytu a priamych členov rodiny
vlastníka bytu (osoby vo vzťahu rodič – dieťa). V iných prípadoch je potrebné doložiť
čestné vyhlásenie. Tlačivo čestného vyhlásenia je dostupné na webovej stránke paas.sk.
V prípade bytového alebo rodinného domu zapísaného v liste vlastníctva ako nehnuteľnosť
v ideálnom podielom spoluvlastníctve fyzických alebo právnických osôb bez rozdelenia na
jednotlivé byty musí žiadateľ priložiť kópiu kolaudačného rozhodnutia domu (ak sa
kolaudačné rozhodnutie nezachovalo, predkladá sa stavebným úradom overený pasport),
ktoré preukazuje počet bytov v dome a dohodu spoluvlastníkov o tom, ktorý konkrétny byt
v tejto nehnuteľnosti je oprávnený užívať, resp. s ním disponovať jednotlivý spoluvlastník.

(2)

Pre návštevnícku parkovaciu kartu s časovým kreditom 500 hodín platia nasledujúce osobitné
ustanovenia:
a) Pre overenie žiadateľa za účelom vydania NPK s časovým kreditom 500 hodín sa dokladá:
1. preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej aj „ŤZP“), pokiaľ ním
žiadateľ disponuje;
2. v prípade fyzickej osoby s ŤZP odkázanej na osobnú asistenciu1) kópia právoplatného
rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu;
3. v prípade fyzickej osoby s ŤZP odkázanej na opatrovanie2) kópia právoplatného
rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie;
4. v prípade fyzickej osoby s ŤZP, ktorej je poskytovaná domáca opatrovateľská služba,3)
kópia zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby s verejným alebo
neverejným poskytovateľom.
b) V prípade, ak doklad podľa písm. a) bodu 2 alebo 3 vydal Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava, žiadosť bude ďalej spracovaná prevádzkovateľom. V iných prípadoch
je nevyhnutné osobne navštíviť kontaktné miesto. V prípade maloletého dieťaťa podáva
žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu. Ak nemôže žiadateľ vzhľadom na svoj zdravotný stav podať žiadosť
sám, žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony.4)
c) Platnosť NPK s časovým kreditom 500 hodín zaniká v prípade zmeny zdravotného stavu
žiadateľa a ukončenia poskytovania osobnej asistencie, opatrovania alebo domácej
opatrovateľskej služby.

) § 14 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 14 Zákona č. 447/2008 Z. z.
3
) § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4
) § 55 ods. 1 a 2 Zákona č. 447/2008 Z. z.
1
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(3)

Zakúpenú návštevnícku parkovaciu kartu s ročnou platnosťou nie je možné zrušiť, pokiaľ
nedôjde k zániku jej platnosti podľa § 14 ods. 2 VZN.

(4)

Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z návštevníckej parkovacej karty je potrebné
zakúpenie parkovacieho lístka, pričom je možný len elektronický spôsob úhrady. Príslušná
aplikácia umožní držiteľovi NPK prístup k čerpaniu časového kreditu cez zadanie a overenie
e-mailovej adresy účtu používateľa alebo cez zadanie unikátneho identifikátora NPK.

(5)

Čerpanie časového kreditu z NPK môže v jednom čase využiť len jedno motorové vozidlo.

(6)

V prípade, že počas doby platnosti návštevníckej parkovacej karty s alokovaným časovým
kreditom 150 hodín dôjde k zakúpeniu rezidentskej parkovacej karty pre daný byt a čerpaný
kredit v danom čase nepresiahol 50 hodín, zvyšný časový kredit na vydanej NPK bude
znížený na 100 hodín. V prípade, že počas doby platnosti NPK s alokovaným časovým
kreditom 100 hodín dôjde k zrušeniu všetkých RPK pre daný byt, zvyšný časový kredit na
vydanej NPK bude zvýšený na maximum 150 hodín, pričom bude odpočítaný predošle
čerpaný čas.

5.7 Bonusová parkovacia karta
(1)

Pre overenie podmienok na vydanie bonusovej parkovacej karty v nasledujúcich prípadoch je
potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- Vzťah k vozidlu:
o V prípade vozidla so zahraničným evidenčným číslom je nutné doložiť kópiu
osvedčenia o evidencii vozidla.
o V prípade užívania vozidla zamestnávateľa alebo ako člen orgánu právnickej osoby na
súkromné účely je nutné doložiť kópiu zmluvy alebo dohody so zamestnávateľom
alebo právnickou osobou o poskytnutí motorového vozidla na používanie na súkromné
účely alebo čestné vyhlásenie. Tlačivo čestného vyhlásenia je dostupné na webovej
stránke paas.sk.
o V prípade užívania motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy o operatívnom
leasingu je nutné doložiť kópiu leasingovej zmluvy.

(2)

Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z bonusovej parkovacej karty je potrebné zakúpenie
parkovacieho lístka. Bonusovú parkovaciu kartu nemožno uplatniť pri spôsobe úhrady
prostredníctvom parkovacieho automatu.

(3)

Kredit v rozsahu 120 minút je obnovovaný denne v čase 0:00. Pri zakúpení parkovacieho
lístka bude automaticky zohľadnená zľava v rozsahu disponibilného časového kreditu pri
prvých čerpaných 120 minútach v danom dni na úsekoch parkovania s tarifným pásmom B,
C, D. Pokiaľ je parkovací lístok zakúpený na časové obdobie presahujúce polnoc (t. j. jeho
platnosť je v minimálne dvoch rôznych kalendárnych dňoch), zľava sa uplatňuje len v rozsahu
disponibilného časového kreditu za deň, v ktorom začína čas parkovania.

5.8 Abonentská parkovacia karta
(1)

Pre overenie podmienok na vydanie abonentskej parkovacej karty v nasledujúcich prípadoch
je potrebné doložiť doplňujúce doklady:
- V prípade osoby, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, prebieha overenie
adresy prevádzkarne manuálne pracovníkom kontaktného miesta.
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- Vzťah k vozidlu:
o V prípade vozidla so zahraničným evidenčným číslom je nutné doložiť kópiu
osvedčenia o evidencii vozidla.
o V prípade užívania vozidla zamestnávateľa alebo ako člen orgánu právnickej osoby na
súkromné účely je nutné doložiť kópiu zmluvy alebo dohody so zamestnávateľom
alebo právnickou osobou o poskytnutí motorového vozidla na používanie na súkromné
účely alebo čestné vyhlásenie. Tlačivo čestného vyhlásenia je dostupné na webovej
stránke paas.sk.
o V prípade užívania motorového vozidla na základe leasingovej zmluvy o operatívnom
leasingu je nutné doložiť kópiu leasingovej zmluvy.

5.9 Zľavy pre ŤZP a elektrické vozidlá
(1)

Pre poskytnutie zliav podľa § 4 ods. 6 a 7 VZN je potrebná registrácia v informačnom
systéme prevádzkovateľa, autentifikácia používateľa a podanie žiadosti o priznanie zľavy
analogicky podľa bodu 5.4 tohto prevádzkového poriadku.

(2)

Zľava podľa § 4 ods. 6 VZN sa poskytuje pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Žiadateľ o poskytnutie
zľavy musí byť fyzická osoba, držiteľ parkovacieho preukazu podľa osobitného predpisu5).

(3)

V prípade, ak parkovací preukaz pre fyzickú osobu s ŤZP vydal Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny Bratislava, žiadosť o poskytnutie zľavy bude ďalej spracovaná prevádzkovateľom. V
iných prípadoch je nevyhnutné osobne navštíviť kontaktné miesto. Žiadateľ musí predložiť
originál parkovacieho preukazu a komplexného posudku, ktorý potvrdzuje, že osoba s ŤZP je
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.6) V prípade maloletého
dieťaťa podáva žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu. Ak nemôže žiadateľ vzhľadom na svoj zdravotný stav podať
žiadosť sám, žiadosť môže podať aj iná fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony.7)

(3)

Žiadateľ podľa ods. 2 musí preukázať vzťah k motorovému vozidlu analogicky ako pri
rezidentskej parkovacej karte. Žiadateľ má nárok na zľavu len pre jedno motorové vozidlo.
V prípade maloletého dieťaťa s ŤZP preukazuje vzťah k vozidlu rodič alebo osoba, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

(4)

Zľava podľa § 4 ods. 7 VZN sa poskytuje pre elektrické vozidlá8) s výnimkou hybridných
elektrických vozidiel9). Nárok na zľavu vzniká pre fyzické aj právnické osoby. Vzťah
k motorovému vozidlu za účelom poskytnutia zľavy z výšky úhrady za parkovacie lístky nie
je potrebné preukazovať.

) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
6
) § 15 ods. 1 Zákona č. 447/2008 Z. z.
7
) § 55 ods. 1 a 2 Zákona č. 447/2008 Z. z.
8
) § 2 písm. b) bod 29 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
9
) § 3 písm. j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných
technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
5
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5.10

Zľavy pre vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel

(1)

Pre poskytnutie zliav podľa § 4 ods. 8 VZN je potrebná registrácia v informačnom systéme
prevádzkovateľa a splnenie podmienok prevádzkovateľa uvedených na webovej stránke
paas.sk.

(2)

Pri parkovaní zdieľaného vozidla registrovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa na
parkovacom mieste sa nevyžaduje zakúpenie parkovacieho lístka. Vo všetkých zónach
uvedených v bode 5 ods. 7 tohto prevádzkového poriadku parkujú zdieľané vozidlá ako
abonenti.

6. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľ je povinný:
- zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v
súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- vykonávať kontrolu a monitoring parkovacích miest.

(2)

Prevádzkovateľ je oprávnený:
-

(3)

znižovať alebo zvyšovať počet parkovacích miest v zóne s plateným státím a to bez
vzniku nároku držiteľovi ktorejkoľvek parkovacej karty na náhradné plnenie v prípade
zníženia počtu miest;
požadovať od majiteľa vozidla zaplatenie neuhradeného poplatku za parkovací lístok.

Kontrolu parkovania, porušenie prevádzkového poriadku a zdokumentovanie priestupku
v parkovacej zóne vykonáva obec a/alebo poverení pracovníci prevádzkovateľa s viditeľným
označením a riadne vydaným preukazom kontrolujúceho.

7. Záverečné ustanovenia
(1)

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 3. mája 2022 (v 1.09).

(2)

Prevádzkový poriadok je umiestnený v sídle prevádzkovateľa a na webovej stránke
prevádzkovateľa paas.sk.

(3)

Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku sú jeho prílohy:
•

Príloha č. 1 – oblasti platnosti parkovacích kariet.

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor
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