
Zóny PAAS majú svoje pravidlá 
stanovené na základe schválené-
ho Všeobecne záväzného naria-
denia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 10/2021 
o dočasnom parkovaní motoro-
vých vozidiel a prevádzkového 
poriadku.
Regulované zóny sú označe-
né dopravným značením, ale aj 
informačnými tabuľami Brati-
slavského parkovacieho asisten-
ta PAAS. V regulovanej zóne je 
možné parkovať len na vyznače-
ných parkovacích miestach, resp. 
v parkovacích pásoch (značené 

bielou farbou). 
Státie na komunikácii, chodní-
ku, spevnenej ploche, kde nie je 
vyznačené parkovacie miesto, 
nie je povolené (ani v čase, kedy 
zóna nie je spoplatnená – vždy je 
povolené zaparkovať iba na vy-
značenom parkovacom mieste/
páse). 
V čase spoplatnenia zóny je             
v zóne dovolené parkovať iba dr-
žiteľom príslušných parkovacích 
kariet alebo po úhrade krátko-
dobého parkovného.
Bezplatné parkovanie vozidiel 
držiteľov parkovacieho preukazu 

FO s ťažkým zdravotným postih-
nutím – model EÚ je možné na 
vyhradených ŤZP miestach. 
Parkovanie motocyklov je umož-
nené bezplatne na vyhradených 
miestach určených pre moto-
cykle. V prípade parkovania mo-
tocyklu na parkovacom mieste 
pre automobily je potrebné uhra-
diť krátkodobé parkovné.

Základné pravidlá bratislavskej (celomestskej) 
parkovacej politiky PAAS

Dopravné značenie v zóne

informačná doplnková modrá 
tabuľa PAAS značí rezidentské 
parkovanie kód RU1 znamená, 
že tam môžu parkovať majitelia 
rezidentských/abonentských 
kariet pre zónu Ružinov 1

cik-cak čiara je úsek so zákazom státia, ktorý 
umožňuje krátkodobé zastavenie napríklad 
pre kuriéra, donášku jedla alebo nastúpenie/
vystúpenie z vozidla, taxi a podobne

značenie označujúce 
lokalitu (vnútroblok), 
kde je povolené 
parkovanie iba 
pre držiteľov 
rezidentskej/
abonentskej 
parkovacej karty 
a státie je umožnené 
aj mimo vyznačených 
miest

značenie označujúce 
lokalitu (vnútroblok), 
kde je povolené 
parkovanie iba pre 
držiteľov rezidentskej/
abonentskej parkovacej 
karty 
a státie je umožnené 
iba na vyznačených 
miestach

dopravné značenie 
označujúce priestor, 
kde je povolené len 
zastavenie alebo státie 
vozidiel s rezidentskou /
abonentskou kartou

dopravné značenie č. 
278 označujúce koniec 
parkovacej zóny

dopravné značenie č. 
277 označuje začiatok 
zóny, v ktorej je státie 
vozidiel dovolené len na 
vyznačených parkovacích 
miestach a len za 
určitých podmienok 
uvedených na dodatkovej 
tabuľke



V čase spoplatnenia je možné v regulovanej zóne par-
kovať len s príslušným oprávnením

• rezidenti s rezidentskou parkovacou kartou
• návštevníci po zaplatení hodinovej sadzby 
• resp. s iným oprávnením – parkovanie s bonusovou ale-

bo návštevníckou kartou
Každá zóna má osobitný čas regulácie, resp. spoplat-
nenia. Prehľadná mapa zón s cenami parkovania a vy-
značením návštevníckych a rezidentských parkovacích 
miest: https://PAAS.sk/mapa-zon/. 

Rezident PAAS
• obyvateľ s trvalým pobytom v byte v regulovanej zóne 

s platným vzťahom k osobnému motorovému vozidlu 
(držiteľ, vlastník, služobné vozidlo na súkromné účely, 
operatívny lízing)

• môže parkovať aj na miestach pre rezidentov a v regu-
lovaných vnútroblokoch
Na jednu bytovú či domovú jednotku v regulovanej zóne 
môžu byť registrované maximálne 3 rezidentské parko-
vacie karty na tri rôzne osoby. Trvalý pobyt musí byť 
v bytovom priestore (nie apartmán/nebytový priestor).

Návštevník/nerezident
• obyvateľ bez trvalého pobytu v byte v regulovanej zóne
• môže parkovať iba na miestach pre návštevy
• platí krátkodobé parkovné vo výške v závislosti od zóny
• môže na parkovanie použiť bonusovú, návštevnícku 

alebo zľavovú parkovaciu kartu 

Parkovacie karty
Parkovacie karty je možné registrovať online cez www.PAAS.sk

Ako prvý krok je potrebné zaregistrovať sa do infor-
mačného systému (ParkDots). Vyplňte prosím Váš 
email, zvoľte si heslo a na email Vám príde žiadosť 
o potvrdenie registrácie. Po kliknutí na potvrdenie 
registrácie pokračujete priamo vo vypĺňaní žiadosti 
o parkovaciu kartu, vypíšete osobné údaje a zvolíte 
si typ parkovacej karty, o ktorú máte záujem. 

Údaje žiadateľov sú overované priamo v štátnych 
registroch - Register fyzických osôb, Register práv-
nických osôb, Register adries, Kataster nehnuteľ-
ností a Národná evidencia vozidiel. V prípade, že 
nejaký údaj nie je možné overiť v štátnom registri, 
žiadateľ je vyzvaný na doplnenie prílohy k žiadosti 

(napr. technický preukaz a pod.). Schvaľovanie žia-
dostí prebieha spravidla automaticky, v prípade po-
treby manuálneho schválenia žiadosti môže schva-
ľovanie trvať niekoľko hodín, max. dní.

Po schválení žiadosti je v prípade platených kariet 
potrebné uhradiť príslušný poplatok za danú par-
kovaciu kartu. Najrýchlejšia forma úhrady je plat-
ba kartou online. Okrem toho je k dispozícii plat-
ba bankovým prevodom či osobne na klientskom 
mieste.
Žiadosť o parkovaciu kartu je možné podať aj osob-
ne na klientskom mieste. 

Zoznam klientskych miest
• Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie
• Predajňa DPB, Hodžovo námestie
• Tržnica, Šancová 112 (1. poschodie)  
• Miestny úrad Rača, Kubačova 21
• Miestny úrad Nové Mesto, Junácka 1
• Miestny úrad Ružinov, Mierová 21
• V príprave: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9

informačná doplnková zelená tabuľa PAAS 
značí nerezidentské parkovanie

na informačnej tabuli je uvedený číselný 
kód zóny a hodinová sadzba parkovania



• určená pre rezidentov s trvalým pobytom v da-
nej zóne PAAS

• platí pre jednu zónu
• parkujete Vašim vozidlom na ktoromkoľvek voľ-

nom parkovacom mieste pre rezidentov aj náv-
števníkov vo Vašej PAAS zóne  

• podmienkou je trvalý pobyt v byte v zóne, vzťah 
k nehnuteľnosti a vozidlu

• poplatok 39 eur/rok (prvá karta na byt), 150 eur/
rok (druhá karta na byt), 500 eur/rok (tretia karta 
na byt)  

• maximálne tri karty na byt, každá na inú osobu
• nie je potrebné kupovať lístok pri parkovaní, kar-

ta je platná počas celej doby platnosti 

• možná dočasná zmena EČV, max. štyrikrát za 
rok v celkovej dĺžke na 21 dní (napr. ak je vozidlo   
v servise a parkujete s náhradným vozidlom)

• pri trvalej zmene vozidla je potrebné vydanú par-
kovaciu kartu zrušiť a registrovať novú kartu na 
nové vozidlo (v prípade, že je vydaných viac rezi-
dentských kariet na byt, je možné o trvalú zme-
nu EČV požiadať osobne na klientskom mieste)

• o zmenu EČV bez zmeny vozidla (prehlásenie do 
iného okresu, strata EČV) je možné požiadať na 
e-mailovej adrese registracie@PAAS.sk alebo na 
klientskom mieste 

• pri trvalej zmene vozidla je potrebné vydanú par-
kovaciu kartu zrušiť a registrovať novú kartu na 
nové vozidlo

• pre zrušenie karty a vrátenie alikvotnej čiast-
ky za nevyužité obdobie je potrebné zaslať Žia-
dosť o zrušenie parkovacej karty dostupnú na                   
https://PAAS.sk/dokumenty/ na e-mailovú adre-
su registracie@PAAS.sk alebo priniesť na klient-
ske miesto

Rezidentská 
parkovacia 
karta 

Abonentská 
parkovacia 
karta

• určená pre podnikateľov so sídlom/prevádz-
kou v zóne PAAS alebo pre vlastníkov nehnu-
teľností bez trvalého pobytu v zóne PAAS

• platí pre jednu zónu
• parkujete Vašim vozidlom na ktoromkoľvek 

voľnom parkovacom mieste pre rezidentov aj 
návštevníkov vo Vašej PAAS zóne  

• podmienkou je sídlo/prevádzka alebo vlastníc-
tvo nehnuteľnosti v zóne a vzťah k vozidlu

• podľa zóny je poplatok 500 – 2000 eur/rok
• maximálne jedna abonentská parkovacia kar-

ta pre jednu zónu pre jedného žiadateľa
• dostupné aj abonentské karty na týždeň alebo 

mesiac 
• nie je potrebné kupovať lístok pri parkovaní, 

karta je platná počas celej doby platnosti

• možná dočasná zmena EČV, max. štyrikrát za 
rok v celkovej dĺžke na 21 dní (napr. ak je vo-
zidlo v servise a parkujete s náhradným vozid-
lom) 

• pri trvalej zmene vozidla je potrebné vydanú 
parkovaciu kartu zrušiť a registrovať novú kar-
tu na nové vozidlo

• pre zrušenie karty a vrátenie alikvotnej čiastky 
za nevyužité obdobie je potrebné zaslať Žia-
dosť o zrušenie parkovacej karty dostupnú 
na https://PAAS.sk/dokumenty/ na e-mailovú 
adresu registracie@PAAS.sk alebo priniesť na 
klientske miesto

Návštevnícka 
parkovacia 
karta (pre 
ŤZP)

• nie je určená pre parkovanie Vášho vozidla, ale 
pre návštevy  

• platí pre jednu zónu
• podmienkou je trvalý pobyt v zóne, vzťah 

k nehnuteľnosti a byť držiteľom preukazu FO 
s ťažkým zdravotným postihnutím s asisten-
ciou + doložiť kópiu právoplatného rozhodnu-
tia o priznaní peňažného príspevku na osob-
nú asistenciu alebo opatrovanie alebo kópiu 
zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľ-
skej služby s verejným alebo neverejným po-
skytovateľom

• vydanie je bezplatné 
• maximálne jedna karta na byt
• platnosť 500 hodín/rok 
• EČV vozidla návštevy je potrebné registrovať 

pri každom parkovaní návštevy prostredníc-
tvom aplikácie, v nej sa Vám následne odráta-
va časový kredit (500 hodín/rok) 

Parkovacie karty



Bonusová 
parkovacia 
karta

• určená pre parkovanie mimo svojej rezidentskej 
zóny

• parkujete s Vašim vozidlom na ktoromkoľvek 
voľnom parkovacom mieste v PAAS zónach na 
miestach dostupných pre návštevy (mapa zón: 
https://PAAS.sk/mapa-zon/ – prepnite zobraze-
nie na Návštevník = zelené ulice) 

• aktuálne neplatí v tarife A
• podmienkou je trvalý pobyt v Bratislave, nemusí 

byť v regulovanej zóne 
• poplatok 10 eur/rok 
• maximálne tri karty na žiadateľa na rôzne vozidlá
• platnosť 2 hodiny bezplatného parkovania DEN-

NE 
• pri každom parkovaní je potrebné čerpanie bo-

nusových 2 hodín spustiť v aplikácii (kúpiť si 
lístok, ktorý je počas prvých 120 minút zdarma) 

• možná dočasná zmena EČV, max. štyrikrát za 
rok v celkovej dĺžke na 21 dní (napr. ak je vozidlo   
v servise a parkujete s náhradným vozidlom) 

• pri trvalej zmene vozidla je potrebné vydanú par-
kovaciu kartu zrušiť a registrovať novú kartu na 
nové vozidlo

• pre zrušenie karty a vrátenie alikvotnej čiast-
ky za nevyužité obdobie je potrebné zaslať Žia-
dosť o zrušenie parkovacej karty dostupnú na                   
https://PAAS.sk/dokumenty/ na e-mailovú adre-
su registracie@PAAS.sk alebo priniesť na klient-
ske miesto

• určená pre parkovanie vozidla ŤZP osoby so 
zľavou 90 % z ceny parkovného

• podmienkou je byť držiteľom parkovacieho pre-
ukazu pre FO s ťažkým zdravotným postihnu-
tím – model EÚ a vzťah k vozidlu

• vydanie je bezplatné, je potrebné si o kartu po-
žiadať

• pri každom parkovaní je potrebné si zakúpiť 
lístok cez aplikáciu, parkovací automat alebo 
u parkovacieho asistenta, z ceny ktorého máte 
90 % zľavu 

• určená pre parkovanie elektrických vozidiel        
s výnimkou hybridných elektrických vozidiel so 
zľavou 50 % z ceny parkovného

• vydanie je bezplatné, je potrebné si o kartu po-
žiadať

• pri každom parkovaní je potrebné si zakúpiť 
lístok cez aplikáciu, parkovací automat alebo 
u parkovacieho asistenta, z ceny ktorého máte 
50 % zľavu 

Návštevnícka 
parkovacia 
karta

• nie je určená pre parkovanie Vášho vozidla, ale 
pre návštevy  

• platí pre jednu zónu
• podmienkou je trvalý pobyt v zóne a vzťah        

k nehnuteľnosti 
• vydanie je bezplatné
• maximálne jedna karta na byt
• platnosť 100 hodín/rok (150 hodín/rok, ak ne-

máte vydanú Rezidentskú parkovaciu kartu) 
• EČV vozidla návštevy je potrebné registrovať 

pri každom parkovaní návštevy prostredníc-
tvom aplikácie, v nej sa Vám následne odráta-
va časový kredit (100-150 hodín/rok) 

• návštevnícka parkovacia karta je platná jeden 
rok odo dňa jej vydania

• platnosť návštevníckej parkovacej karty za-
niká zmenou trvalého pobytu alebo zmenou 
bytu v rámci bytovej budovy

Zľavová ŤZP
parkovacia 
karta

Zľavová
parkovacia karta 
pre elektromobil

Zľavové karty



Parkovacie lístky
Všeobecné informácie o parkovacích lístkoch

Cena parkovacích lístkov
a tarifné pásma:

Platba cez mobilné aplikácie
Na výber je 5 rôznych aplikácií – ParkDots, Hopin, EasyPark, MPLA a Bmove.

Všeobecný postup na nákup parkovacieho lístka:
• stiahnete si a nainštalujete mobilnú aplikáciu zo zoznamu 

nižšie.
• zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV).
• na mape v aplikácii si vyberiete úsek (ulicu), kde ste zapar-

kovali alebo zadáte kód úseku parkovania. Kód úseku je 
štvorciferné číslo, ktoré nájdete na mape zón po kliknutí na 
konkrétnu ulicu ako aj na zelených informačných tabuliach           
v regulovaných zónach. 

• zadáte dĺžku trvania parkovania, teda čas, do ktorého plánu-
jete parkovať. Minimálna platená transakcia je za 30-minú-
tový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas 
parkovania v minútových intervaloch.

• pred vykonaním úhrady si skontrolujte, či ste zadali správne 
EČV vozidla, správny kód úseku parkovania, dátum a čas.

• úhradu vykonáte po zadaní detailov z Vašej platobnej karty, 
prípadne môžete využiť časový kredit z Vašej bonusovej par-
kovacej karty alebo využitím návštevníckej parkovacej karty.

ParkDots

EASYPARK 

Bmove

MPLA

HOPIN

• parkovací lístok má elektronickú formu, nie je potrebné umiestňovať potvrdenie o úhrade za čelné 
sklo

• kontrola platnosti parkovacieho lístka prebieha digitálne, naskenovaním EČV parkujúceho vozidla
• parkovací lístok je potrebné si zakúpiť v čase spoplatnenia v danej lokalite
• parkovací lístok platí od zakúpenia (úhrady) do času, ktorý ste uviedli pri jeho zakúpení
• v prípade, ak opustíte parkovacie miesto pred uplynutím platnosti parkovacieho lístka, alikvotná čiast-

ka za nevyužitú dobu parkovania sa nevracia
• pred uhradením úhrady si skontrolujte správnosť zadaných údajov, t. j. EČV, kód úseku, dátum a čas 

parkovania
• doklad o úhrade obdržíte v elektronickej forme na Vašu e-mailovú adresu
• v prípade, ak si parkovací lístok zakúpite cez parkovací automat, u parkovacieho asistenta alebo na 

prevádzke, potvrdenie o zaplatení poplatku obdržíte fyzicky

Zoznam aktuálnych aplikácií nájdete na stránke www.paas.sk



Ďalšie možnosti platby
Okrem platby cez mobilné aplikácie môžete hodinové parkovné zaplatiť aj prostredníctvom parko-
vacích automatov alebo v partnerských prevádzkach či u parkovacích asistentov. Ich umiestnenie 
nájdete na mape zón: https://paas.sk/mapa-zon/.

• v parkovacích automatoch je možná úhrada len platobnou kartou
• u parkovacieho asistenta môžete uhradiť parkovné platobnou kartou alebo v hotovosti
• na partnerských miestach môžete uhradiť parkovné platobnou kartou alebo v hotovosti

Zoznam úsekov parkovania:

Po. - Pi.



non-stop*

non-stop*
non-stop*

non-stop*
non-stop*
non-stop*
non-stop*
non-stop*
non-stop*
non-stop*

*po - ne, sviatky



Kontrola parkovania a pokuty

Ako nesprávne parkovanie môže
byť vyhodnotené:

• parkovanie bez uhradeného parkovného
• parkovanie na nesprávnom mieste (mimo vyznačených boxov v zóne)

V týchto prípadoch kontrolór parkovania auto zaznamená a nalepí naň oranžovú nálepku, ktorou 
priestupcu upozorňuje, že bol zaznamenaný pri vykonaní priestupku a o priestupku bolo vytvorené 
hlásenie. Žlté nálepky sa používajú v novootváraných zónach (spravidla týždeň po otvorení zóny)         
a majú  informatívny charakter, upozorňujú na to, že občan vykonal priestupok, a nabudúce už zaň 
bude pokutovaný. 

Každé hlásenie je ešte preverované či skutočne došlo k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, 
oranžová nálepka na aute teda neznamená automaticky pokutu. Správny orgán skúma aj časové 
rozmedzie medzi udelením pokuty a zakúpením parkovacieho lístka, spravidla sa toleruje časové roz-
medzie 10 minút, v tomto prípade správny orgán rozkaz o uložení pokuty za správny delikt (ďalej iba 
„rozkaz“) neposiela. 

Ak správny orgán vyhodnotí hlásenie ako opodstatnené, zasiela priestupcovi rozkaz do dvoch rokov 
od spáchania priestupku (spravidla do 30 dní).

• Hlavné mesto SR Bratislava ukladá pokuty na základe §46 a §47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
a podľa §139 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a doplnení niektorých predpisov. 

Správny orgán doručí rozkaz o pokute na miesto trvalého bydliska držiteľa vozidla alebo na známe 
sídlo firmy podľa ORSR v prípade, že je držiteľom vozidla firma. Rozkaz nie je možné doručovať na ad-
resu, ktorú si priestupca zvolí, taktiež nie je možné doručovať rozkaz e-mailom. Rozkaz je doručovaný 
iba písomne alebo do aktivovanej elektronickej schránky. 

Odo dňa prevzatia rozkazu začína plynúť lehota 15 dní, počas ktorých môže priestupca podať správ-
nemu orgánu, ktorý rozkaz vydal, odpor. V odpore uvedie všetky skutočnosti, ktoré môžu viesť                   
k tomu, aby správny orgán buď pokutu znížil, alebo zrušil. Priestupca je povinný riadiť sa informáciami 
v doručenom rozkaze. 

Ak si je priestupca vedomý svojho pochybenia, môže do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu zaplatiť 
pokutu vo výške 52 Eur ( 2/3 z uloženej pokuty ), namiesto pôvodných 78 Eur. Výšku pokuty neurčuje 
PAAS alebo Hlavné mesto SR Bratislava, je stanovená v cestnom zákone.  

Ak účastník konania nevyužije možnosť uhradenia 2/3 z uloženej pokuty v stanovenej lehote je povin-
ný ju uhradiť v plnej výške do 15 dní od právoplatnosti rozkazu. POZOR! Rozkaz, proti ktorému nebol 
včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia. 

Dôležitou súčasťou regulácie par-
kovania je aj kontrola. Pri kontrole 
parkovania sa uplatňuje tzv. ob-
jektívna zodpovednosť. Tá umož-
ňuje mestskej polícii, respektíve 
vyškoleným kontrolórom, riešiť 
priestupky aj prostredníctvom 
foto/video dokumentácie, nie je 
už potrebná fyzická prítomnosť 
vodiča/majiteľa vozidla, čo sys-
tém kontrol urýchľuje.



Parkovanie vozidiel
ŤZP občanov
ŤZP osoba môže bez akejkoľvek registrácie parkovať na vyhradených miestach pre ŤZP a zároveň má 
možnosť požiadať správcu komunikácie o dodatočné vyhradenie parkovacieho státia. 

V prípade parkovania mimo vyhradených miest je potrebné parkovať s príslušnou parkovacou kartou 
alebo po uhradení krátkodobého parkovného. 

Držitelia parkovacieho preukazu pre FO s ťažkým zdravotným postihnutím – model EÚ môžu požia-
dať o Zľavovú ŤZP parkovaciu kartu, s ktorou môžu parkovať s 90 % zľavou z hodinovej sadzby parko-
vania. Žiadosť sa podáva cez stránku www.PAAS.sk alebo v klientskom mieste. 
Zľavová karta sa vydáva na konkrétne EČV a zľava sa automaticky uplatní pri kúpe parkovacieho lístka 
na dané EČV v aplikácii, parkovacom automate alebo u parkovacieho asistenta.

Zľavová karta sa vydáva na konkrétne EČV, ku ktorému je nutné preukázať vzťah špecifikovaný vo 
VZN. Zľava sa automaticky uplatní pri kúpe parkovacieho lístka na dané EČV v aplikácii, parkovacom 
automate alebo u parkovacieho asistenta.


