
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
--------------------------------------------------------------- 

 

 
 

      STAROSTA                                                       
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

 

VYHLASUJE 

ÚPLNÉ ZNENIE 
 

Všeobecne záväzného nariadenia  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 9/2019 

zo dňa 10.12.2019 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

 

v znení 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. 4/2020 

zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 15 ods. 

2 písm. a) a § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších prepisov, podľa § 6a zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov a  Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 z 27. júna 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje úseky miestnych 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto (ďalej len „mestská časť“), určuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku 

úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia v pilotnej zóne 

Tehelné pole. 
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§ 2 

Určenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

(1) Úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej 

len „parkovacie miesta“) sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. 

(2) Parkovacie miesta sa zaraďujú do ucelených oblastí v pilotnej zóne Tehelné pole (ďalej len 

„zóna“), ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. 

 

§ 3 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

Prevádzku parkovacích miest zabezpečuje mestská časť (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

 

 

§ 4 

Úhrada za dočasné parkovanie a doba spoplatnenia 

(1) Ak nie je ustanovené inak, je dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích 

miestach počas doby spoplatnenia prípustné len za úhradu. Doba spoplatnenia v zóne je v čase od 8.00 

– 18.00 hod. V čase po dobe spoplatnenia od 18.00 hod. do 08.00 hod. sú oprávnení v zóne parkovať 

výlučne držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet, a to 

v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené v tomto nariadení.  

(2) Úhrada sa realizuje zakúpením parkovacieho lístka. Za podmienok ustanovených v tretej 

časti tohto nariadenia možno úhradu realizovať aj zakúpením parkovacej karty. 

(3) Výška úhrady sa určuje nasledovne: 

a) parkovací lístok: 

Základná cena parkovania za 60 minút (1 hodinu) .............................1,50 EUR 

 

b) rezidentská parkovacia karta (ročne): 

1. Parkovacia karta na byt...............................................................39,00 EUR 

2. Parkovacia karta na byt.............................................................  150,00 EUR 

3. parkovacia karta na byt............................................................. 500,00  EUR 

 

c) návštevnícka parkovacia karta (ročne): 

Návštevnícka parkovacia karta..........................................0 EUR 

 

d) bonusová parkovacia karta (ročne): 

Bonusová parkovacia karta .............................................10 EUR 

 

e) abonentská parkovacia karta (ročne): 

Abonentská parkovacia karta..........................................1 500 EUR 
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(4) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho fyzickú osobu s 

ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú 

slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa 

osobitného predpisu.1) 

(5) Pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je 

odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí 

označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu1) sa poskytuje zľava 90 % z príslušnej 

výšky úhrady podľa odseku 3 písm. a). K poskytnutiu zľavy je potrebná predchádzajúca registrácia 

vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. Podrobnosti registrácie upravuje prevádzkový 

poriadok. 

(6) Pre elektrické vozidlá,2) s výnimkou hybridných elektrických vozidiel,3) sa poskytuje 

zľava 50 % z príslušnej výšky úhrady podľa odseku 3 písm. a) a e). K poskytnutiu zľavy je potrebná 

predchádzajúca registrácia vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. Podrobnosti registrácie 

upravuje prevádzkový poriadok. 

(7) Pre vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel sa poskytuje zľava 100 

% z príslušnej výšky úhrady podľa odseku 3 písm. a). K poskytnutiu zľavy je potrebná predchádzajúca 

registrácia vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. Podrobnosti registrácie upravuje 

prevádzkový poriadok. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PARKOVACÍ LÍSTOK 

 

§ 5 

Základné ustanovenia 

(1) Parkovací lístok nemá tlačenú podobu, ale iba formu elektronického záznamu 

v informačnom systéme prevádzkovateľa. 

(2) Parkovací lístok je neprenosný, je viazaný na evidenčné číslo vozidla, konkrétnu zónu a 

konkrétnu dobu platnosti. 

 

§ 6 

Spôsob platenia úhrady za parkovací lístok a spôsob preukázania jej zaplatenia 

(1) Parkovací lístok možno zakúpiť prostredníctvom 

a) webového rozhrania, vrátane mobilnej aplikácie, 

b) SMS správy  

 (2) Ak nie je ustanovené inak, je vodič motorového vozidla povinný zakúpiť parkovací lístok 

bezprostredne po zaparkovaní vozidla. 

(3) Úhrada za parkovací lístok musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania 

motorového vozidla na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia. To neplatí v prípade zakúpenia 

parkovacieho lístka s využitím používateľského konta s aktivovaným spôsobom následnej platby, keď 

 
1) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) § 2 písm. b) bod 29 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3) § 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 
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sa úhrada platí po skočení parkovania. Podrobnosti využitia spôsobu následnej platby upravuje 

prevádzkový poriadok. 

(4) Parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom zaregistrovania evidenčného čísla 

vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa, o čom prevádzkovateľ poskytne platiteľovi úhrady 

potvrdenie.  

(5) Potvrdením podľa odseku 4 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie parkovacieho lístka 

sa preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme 

prevádzkovateľa. 

(6) Kontrolu zakúpenia parkovacieho lístka vykonáva prevádzkovateľ overením evidenčného 

čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. 

(7) Nespotrebovaná časť úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia. 

 

TRETIA ČASŤ 

 

PARKOVACIA KARTA 

 

§ 7 

Základné ustanovenia 

(1) Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce typy parkovacích kariet: 

a) rezidentská parkovacia karta, 

b) návštevnícka parkovacia karta, 

c) bonusová parkovacia karta, 

d) abonentská parkovacia karta. 

(2) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na parkovacom mieste 

v zóne, v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení. 

(3) Parkovacia karta nemá charakter vyhradenia parkovacieho miesta pre konkrétne motorové 

vozidlo. Predajom parkovacích kariet prevádzkovateľ negarantuje voľné parkovacie miesto v zóne. 

(4) Rezidentská parkovacia karta a abonentská parkovacia karta, môže byť vydaná iba pre 

motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m. 

(5) Na účely vydávania parkovacích kariet sa rozumie 

a) trvalým pobytom trvalý pobyt občana Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) a 

pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5) 

b) bytom obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do 

funkčného celku s vlastným uzavretím, ktorý je rozhodnutím stavebného úradu určený na 

trvalé bývanie. 

 

 

 
4) § 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
5) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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§ 8 

Vydanie parkovacej karty 

(1) Parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené týmto 

nariadením, a to na základe žiadosti o vydanie parkovacej karty. 

(2) Za účelom vydania parkovacej karty je žiadateľ povinný prevádzkovateľovi poskytnúť 

informácie a preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie parkovacej karty; podrobnosti 

upravuje prevádzkový poriadok. 

(3) Držiteľ parkovacej karty je povinný prevádzkovateľovi neodkladne, najneskôr do 15 

pracovných dní, oznámiť zmenu alebo zánik skutočností rozhodujúcich pre vydanie a platnosť 

parkovacej karty. 

(4) Držiteľ parkovacej karty 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 zakúpení parkovacej karty vydá prevádzkovateľ platiteľovi úhrady za parkovaciu kartu 

potvrdenie. 

(6) Potvrdením podľa odseku 5 nie je potrebné sa preukazovať. Zakúpenie parkovacej karty sa 

preukazuje záznamom o registrácii evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme 

prevádzkovateľa. 

(7) Kontrolu zaplatenia úhrady prostredníctvom parkovacej karty vykonáva prevádzkovateľ 

overením evidenčného čísla vozidla v informačnom systéme prevádzkovateľa. 

 

REZIDENTSKÁ PARKOVACIA KARTA 

 

§ 9 

Oprávnenia vyplývajúce z rezidentskej parkovacej karty 

Rezidentská parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového 

vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená, na parkovacích miestach 

v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.  

 

§ 10  

Podmienky vydania rezidentskej parkovacej karty 

(1) Rezidentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné 

podmienky: 

a) je fyzickou osobou, 

b) má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a 

c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že 

1. je držiteľom motorového vozidla;6) v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden 

z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej 

 
6) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  
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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. 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 alebo 

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou - podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel. 

(2) Na jeden byt je možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty. Ak rovnaké 

podmienky na vydanie rezidentskej parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, kritériom na 

určenie poradia rezidentskej parkovacej karty je poradie doručenia žiadosti o vydanie parkovacej 

karty. 

 

§ 11 

Platnosť rezidentskej parkovacej karty 

(1) Rezidentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná. 

(2) Platnosť rezidentskej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu, zmenou bytu v 

rámci bytovej budovy alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti 

rezidentskej parkovacej karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie 

alikvotnej časti úhrady za parkovaciu kartu; v iných prípadoch nárok na vrátenie alikvotnej časti 

úhrady nevzniká.  

 

NÁVŠTEVNÍCKA PARKOVACIA KARTA 

 

§ 12 

Oprávnenia vyplývajúce z návštevníckej parkovacej karty 

(1) Návštevnícka parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie 

motorového vozidla na parkovacích miestach v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná v rozsahu 

a) 6 000 minút (100 hodín) ročne, v prípade, že na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská 

parkovacia karta, 

b) 9 000 minút (150 hodín) ročne, v prípade, že na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská 

parkovacia karta. 

(2) Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z návštevníckej parkovacej karty je potrebné 

bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla zaregistrovať evidenčné číslo parkujúceho 

motorového vozidla do informačného systému prevádzkovateľa. Podrobnosti upravuje prevádzkový 

poriadok. 

 

§ 13 

Podmienky vydania návštevníckej parkovacej karty 

(1) Návštevnícku parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa nasledovné 

podmienky: 

a) je fyzickou osobou a 

b) má trvalý pobyt v byte v zóne, pre ktorú je karta vydaná. 
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(2) Na jeden byt možno vydať len jednu návštevnícku parkovaciu kartu. Ak rovnaké 

podmienky na vydanie návštevníckej parkovacej karty v jednom byte spĺňa viac osôb, kritériom na 

určenie oprávnenej osoby je termín doručenia žiadosti o vydanie parkovacej karty. 

 

§ 14 

Platnosť návštevníckej parkovacej karty 

(1) Návštevnícka parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola 

vydaná. 

(2) Platnosť návštevníckej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého pobytu alebo zmenou 

bytu v rámci bytovej budovy. 

 

 

BONUSOVÁ PARKOVACIA KARTA  

 

§ 15 

Oprávnenia vyplývajúce z bonusovej parkovacej karty 

(1) Bonusová parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového 

vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je karta priradená, na parkovacích miestach v zóne v 

rozsahu 120 minút (dvoch hodín) denne/bez obmedzenia. 

(2) Pre využitie oprávnenia vyplývajúceho z bonusovej parkovacej karty je potrebné 

bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla zaregistrovať evidenčné číslo motorového vozidla, 

ku ktorému je karta priradená, do informačného systému prevádzkovateľa. Podrobnosti upravuje 

prevádzkový poriadok. 

 

§ 16 

Podmienky vydania bonusovej parkovacej karty 

(1) Bonusovú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ osobe, ktorá spĺňa nasledovné 

podmienky: 

a) je fyzickou osobou, 

b) má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto mimo zóny 

c) má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je karta priradená, to znamená že 

1. je držiteľom motorového vozidla,6)  

2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 

3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, 

4. 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 alebo 

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou - podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel. 

(2) Jednému žiadateľovi možno vydať maximálne jednu bonusovú parkovaciu kartu. 

 

§ 17 

Platnosť bonusovej parkovacej karty 

(1) Bonusová parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná. 
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(2) Platnosť bonusovej parkovacej karty zaniká zánikom trvalého pobytu na území mestskej 

časti alebo stratou vzťahu k motorovému vozidlu. V prípade ukončenia platnosti bonusovej parkovacej 

karty z týchto dôvodov má držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady za 

parkovaciu kartu; v iných prípadoch nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady nevzniká. 

 

ABONENTSKÁ PARKOVACIA KARTA 

 

§ 18 

Oprávnenia vyplývajúce z abonentskej parkovacej karty 

Abonentská parkovacia karta umožňuje bez ďalšej úhrady dočasné parkovanie motorového 

vozidla s evidenčným číslom, ku ktorému je parkovacia karta priradená na parkovacích miestach 

v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná. 

§ 19 

Podmienky vydania abonentskej parkovacej karty 

(1) Abonentskú parkovaciu kartu vydá prevádzkovateľ žiadateľovi, ktorý spĺňa nasledovné 

podmienky: 

a) je osobou, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osobou, ktorá podniká 

na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,7) a má miesto 

podnikania, sídlo alebo prevádzkareň v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a má vzťah 

k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že 

1. je držiteľom motorového vozidla6) alebo 

2. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou - podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel, 

alebo 

b) je fyzickou osobou, ktorá je vlastníkom bytu v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná a 

má vzťah k motorovému vozidlu, ku ktorému je parkovacia karta priradená, to znamená že 

1. je držiteľom motorového vozidla,6) 

2. má motorové vozidlo evidované na svoju živnosť, 

3. užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, 

4. 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 alebo 

5. má uzatvorenú nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu s právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou - podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel. 

(2) Jednému žiadateľovi je možné vydať len jednu abonentskú parkovaciu kartu pre jednu 

zónu. 

§ 20 

Platnosť abonentskej parkovacej karty 

(1) Abonentská parkovacia karta je platná odo dňa jej vydania po dobu, na ktorú bola vydaná. 

(2) Platnosť abonentskej parkovacej karty zaniká zmenou miesta podnikania, sídla alebo 

prevádzkarne s výnimkou zmeny v rámci zóny, pre ktorú je parkovacia karta vydaná, zánikom 

vlastníctva bytu v zóne pre ktorú je parkovacia karta vydaná alebo stratou vzťahu k motorovému 

vozidlu. V prípade ukončenia platnosti abonentskej parkovacej karty z akýchkoľvek dôvodov, nemá 

držiteľ parkovacej karty nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady za parkovaciu kartu. 

 
7) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 21 

Účinnosť 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/219 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 10.12.2019 uznesením číslo 12/07, Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/219 zo dňa 10.12.2019 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto dňa 10.12.2019 uznesením číslo 16/06.  

 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9//2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa 20.05.2020 

a účinnosť nadobúda dňa 01.10.2020.  

(3) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 

10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2020 zo dňa 19.05.2020, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9//2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel stratí platnosť nadobudnutím účinnosti §1 až 20 všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 z 27. júna 2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel, najneskôr do 30.4.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 

starosta 
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Príloha k č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.09/2019 

 

 

 

Vymedzené úseky miestnych komunikácii pre dočasné parkovanie motorových vozidiel v MČ 

Bratislava - Nové Mesto zaradené do pilotného projektu Tehelné pole a Belehradská 

 

 

Bajkalská - od Trnavskej po Vajnorskú, Bartoškova, Belehradská, Budyšínska, Česká, Družstevná, 

Hlučínska, Jarošova, Jiskrova, Kalinčiakova, Kominárska, Kováčska, Kukučínova - od Trnavského 

mýta po Jarošovu, Kukuričná, Kutuzovova, Laskomerského, Mestská, Moravská, Nová, Odbojárov, 

Osadná, Plzenská, Pri starej prachárni, Priečna, Príkopova, Rešetkova, Robotnícka, Sadová, Sliezska, 

Škultétyho, Športová, Tehelná, V. Tegelhoffa, Vajnorská - od Trnavského mýta po Bajkalskú. 
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