Starosta mestskej časti Bratislava–Nové Mesto 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–Nové Mesto podľa § 13 ods. 4
písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
Zásady pre vydávanie parkovacieho oprávnenia v zóne regulovaného parkovania v
mestskej časti Bratislava– Nové Mesto, lokalita Biely Kríž a Dimitrovka
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.
Zásady pre vydávanie parkovacieho oprávnenia v zóne regulovaného parkovania v
mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, lokalita Biely Kríž a Dimitrovka (ďalej len „zásady“)
bližšie určujú podmienky vydávania parkovacieho oprávnenia.
2.
Tieto zásady podrobnejšie upravujú výkon miestnej štátnej správy vo veciach miestnych
komunikácií III. a IV. triedy v podmienkach Mestskej časti Bratislava– Nové Mesto ako
prenesený výkon štátnej správy1.
3.
Úseky miestnych komunikácií určené na parkovanie motorových vozidiel (ďalej len
„parkovacie miesta“) sú uvedené v grafickej prílohe č.1.
Čl. II
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1.
Zóna regulovaného parkovania je označená zvislým dopravným značením 277 a 278
,,Státie povolené vozidlám s parkovacím oprávnením MČ BA Nové Mesto“ s dodatkovou
tabuľkou 506 s textom ,,rezidenti 18 – 9 h“
2.
Prevádzkovateľom zóny regulovaného parkovania je Mestská časť Bratislava- Nové
Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
3.
Parkovacie oprávnenie je vydané iba pre motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až
L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m.
4.
Parkovacie oprávnenie nemá tlačenú podobu, ale iba formu elektronického záznamu v
informačnom systéme prevádzkovateľa.
5.
Parkovacie oprávnenie umožňuje parkovanie motorového vozidla na parkovacom
mieste v zóne, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto zásadách.
6.
Parkovacie oprávnenie nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne
motorové vozidlo.
Udelením parkovacieho oprávnenia žiadateľovi prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie
miesto v zóne.
Čl. III
PODMIENKY PRE VYDÁVANIE PARKOVACIEHO OPRÁVNENIA V ZÓNE
REGULOVANÉHO PARKOVANIA
1. Parkovacie oprávnenie vydáva prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné
podmienky:
je fyzickou osobou,
má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a
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má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená
že
1.
je držiteľom motorového vozidla;2 v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden
z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty,
počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
2.
má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
3.
užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
4.
má platnú nájomnú zmluvu od spol., ktorá má v predmete podnikania prenájom vozidiel,
5.
má leasingovú zmluvu alebo operatívny leasing,
6.
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.
2.
Na jeden byt je možné vydať maximálne tri parkovacie oprávnenia.
3.
Parkovacie miesta pre osoby ŤZP majú naďalej charakter vyhradených parkovacích
miest a ich prideľovanie a zriadenie sa riadi naďalej ,,Zásadami na vydávanie povolenia na
vyhradenie parkovacieho miest v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, schválené miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 22.04.2009, uznesením c. 16/15 “.
4.
Parkovacie oprávnenie môže byť vydané aj žiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt na ulici
Račianska 72 a spĺňa ostatné podmienky uvedené v bode 1 tohto článku.
Čl. IV
VYDANIE PARKOVACIEHO OPRÁVNENIA
1.
Parkovacie oprávnenie vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené
týmto nariadením, a to na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty:
vyplnením online formulára na www.parkovanie.banm.sk.
2.
Za účelom vydania parkovacieho oprávnenia je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi
poskytnúť informácie a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacieho
oprávnenia.
3.
Držiteľ parkovacieho oprávnenia je povinný prevádzkovateľovi neodkladne, najneskôr
do 15 pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a
platnosť parkovacieho oprávnenia.
4.
Držiteľ parkovacieho oprávnenia je oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného
čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu
realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie obdobie je
nutné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu. Podrobnosti upravuje prevádzkový
poriadok.
5.
O udelení parkovacieho oprávnenia vydá prevádzkovateľ žiadateľovi potvrdenie vo
forme emailu – Potvrdenie o aktivácií rezidentskej karty.
6.
Potvrdením podľa odseku 5 nie je potrebné sa preukazovať. Udelenie parkovacieho
oprávnenia sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom
systéme prevádzkovateľa.
7.
Kontrolu parkovacieho oprávnenia vykonáva prevádzkovateľ overením evidenčného
čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa.
Čl. V
PLATNOSŤ PARKOVACIEHO OPRÁVNENIA
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1.
Parkovacie oprávnenie je platné odo dňa doručenia aktivačného emailu na dobu 365 dní.
2.
Platnosť parkovacieho oprávnenia zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu v
rámci bytovej budovy alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu.
Čl. VI
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1.
Vykonávať kontrolnú činnosť nad dodržiavaním týchto zásad sú oprávnení:
a)
príslušníci Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy,
b)
inšpektori verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
2.
V prípade parkovania vozidla v regulovanej zóne v regulovanom čase bez parkovacieho
oprávnenia mestskej časti sa táto osoba dopúšťa priestupku alebo iného správneho deliktu za
čo jej môže byť zo strany cestného správneho orgánu alebo mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto uložená sankcia3.
Čl. VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Neoddeliteľnou súčasťou týchto zásad je príloha č. 1:
1.
Mapa zóny rezidenčného parkovania – lokalita Biely Kríž.
2.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 16. 08.2022.
Mgr. Rudolf Kusý,
starosta

3

§ 22a a § 22c zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Príloha č.1 – mapa zóny rezidenčného parkovania – lokalita Biely Kríž

Zoznam ulíc na vydanie parkovacieho oprávnenia:
Skalická cesta, Námestie Biely kríž, Pri Bielom kríži, Cintulova, Bardejovská, Ormisova, Račianska 111 – 141 a
Račianska 72

