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Mesto Banská Bystrica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 6a zákona č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon)  v znení 
neskorších  predpisov vydáva  toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  o 
dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica.

§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na 

území mesta, 
b) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica na 

určených úsekoch miestnych komunikáciách v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej 
z použitého dopravného značenia, 

c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1,
d) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel,  oslobodenie  od  povinnosti  platiť  úhradu  za  dočasné  parkovanie  motorových 
vozidiel,

e) podmienky prevádzky parkovacích  miest  a  spôsob určenia  odplaty poverenej  právnickej 
osoby. 

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) motorovým vozidlom   motorové  vozidlo  kategórie  M1 s dĺžkou  do  5,5  m,  M1 s dĺžkou 

presahujúcou 5,5 m, M2/M3 (autobusy), N1 s dĺžkou do 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2, 
kategória vozidiel L2,

b) dočasným parkovaním   parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zóne 
plateného a rezidentského parkovania, 

c) rezidentom   fyzická  osoba,  ktorá  má  trvalý  pobyt v zóne  plateného  a  rezidentského 
parkovania,

d) zónami   plateného a rezidentského parkovania   úseky miestnych komunikácií vymedzené na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta.

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania počas 
vymedzenej  doby (ďalej  len „doba spoplatnenia“)  je  prípustné len za úhradu, ak nariadenie 
alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

§ 2
Zóna plateného a rezidentského parkovania

1. Zónou plateného a rezidentského parkovania sú miestne komunikácie na uliciach uvedených 
v prílohe č. 1. Súčasťou zóny plateného parkovania sú aj parkoviská zabezpečené závorovým 
parkovacím systémom. Grafický plán zóny plateného a rezidentského parkovania je uvedený 
v prílohe č. 2.

1  Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
2 §  3  ods.  3  zákona  č.  725/2004  Z.  z.  o  podmienkach  prevádzky  vozidiel  v  premávke  na  pozemných 

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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2. Zóna plateného parkovania je označená dopravnou značkou IP27a a IP27b, parkovacie plochy s 
rezidentským parkovaním sú označené dopravnou značkou IP16 s dodatkovou tabuľkou E12 s 
textom „Pre vozidlá označené platnou parkovacou kartou /  Pásmo R“, alebo sú vymedzené 
dopravnými značkami IP24a a IP24b – zóna s dopravným obmedzením, státie povolené len s 
platnou rezidentskou parkovacou kartou.

3. Za súčasť zóny plateného a rezidentského parkovania sa nepovažujú úseky miestnych 
komunikácií, vo vzťahu ku ktorým mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom 
užívaní podľa osobitného predpisu3. 

4. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania je 
možné výlučne na parkovacích plochách označených dopravným značením:
a) IP17a [platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)] (ďalej len „všeobecne 

platené parkovacie miesta“) s dodatkovou tabuľou E12 s uvedením doby spoplatnenia 
dočasného parkovania a vodorovným dopravným značením,

b) IP16 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou E13 (Dodatková tabuľa s upresňujúcim 
textom) s vyznačením doby vyhradenia pre určenú osobu a príslušným vodorovným 
dopravným značením (ďalej len „dočasne vyhradené parkovacie miesta“),

c) IP16 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou E12 (Dodatková tabuľa s upresňujúcim 
textom) s vyznačením doby vyhradenia a upresňujúcim textom „Pre vozidlá označené 
platnou parkovacou kartou / Pásmo R“ a príslušným vodorovným dopravným značením 
(ďalej len „rezidentské parkovacie miesta“).

§ 3
Doba spoplatenia dočasného parkovania

1. Doba spoplatenia sa určuje nasledovne:
a) v zóne plateného parkovania:

pondelok – piatok od 07.00 hod do 19.00 hod
sobota od 7.00 hod do 12.00 hod
nedeľa bezplatne,

b)  parkovacie miesta označené dopravnou značkou IP16 a vymedzené dopravnými značkami 
IP24a  a  IP24b  majú  nepretržitú  prevádzkovú  dobu,  t.j.  sú  nepretržite  vyhradené  pre 
rezidentov zóny, pre dopravnú obsluhu verejných inštitúcií a pre držiteľov vyhradzovacích 
parkovacích kariet.

2. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych sviatkov 
a dní pracovného pokoja uznaných v Slovenskej republike sa úhrada neplatí.

§ 4
Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania

1. V rámci zóny plateného a rezidentského parkovania môžu parkovať motorové vozidlá kategórie 
M1  a N1  s dĺžkou  do  5,5  m  a kategórie  L  s výnimkou  parkovísk,  na ktorých  sú  označené 

3  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
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príslušným dopravným značením parkovacie státia pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3.

2. Motorové  vozidlá  kategórie  M1 s dĺžkou nad  5,5  m,  N1 s dĺžkou nad  5,5  m a N2 nemôžu 
parkovať v zóne plateného a rezidentského parkovania. Motorovým vozidlám týchto kategórií je 
povolené iba zastavenie na čas nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovarov či osôb.

3. Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce motorové 
vozidlá  (vodič)  dočasne  zaparkované  na  miestnych  komunikáciách  v zóne  plateného  a 
rezidenstkého parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“). 

4. Dočasné  parkovanie  na  miestnych  komunikáciách  v rámci  zóny  plateného  a  rezidentského 
parkovania sa riadi  podmienkami  parkovania vyznačenými  príslušným dopravným značením 
a platnou legislatívou Slovenskej republiky. 

§ 5
Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách (ďalej len „úhrada“) v zóne 
plateného a rezidentského parkovania je stanovená v  prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

2. Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas 
doby spoplatnenia. To neplatí v prípade dočasného parkovania na parkoviskách zabezpečených 
závorovým  parkovacím  systémom,  kedy  sa  úhrada   platí  za  čas  dočasného  parkovania  na 
parkovisku pri výjazde z parkoviska. 

3. Úhradu  je možné realizovať:
a)  zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma (ďalej 

len „parkovací lístok“),
b)  predplatením parkovacej  karty  do  zóny plateného a  rezidentského  parkovania  (ďalej  len 

„parkovacia karta“), elektronickou parkovacou kartou
c)  zakúpením SMS parkovacieho lístka (ďalej len „SMS parkovací lístok“),
d)  zaplatením parkovného na parkovisku zabezpečeného závorovým parkovacím systémom. 
e)  predplatenou elektronickou kartou

4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 

§ 6
Doklad o zaplatení úhrady

1. Dokladom o zaplatení úhrady je: 
a) platný parkovací lístok, 
b) platná parkovacia karta, platná elektronická parkovacia karta
c) spätná potvrdzujúca SMS správa od mobilného operátora, 
d) pokladničný blok vydaný pokladňou závorového systému.

2. Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích 
miestach, a to po dobu vyznačenú na tomto lístku. 
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3. Parkovacia  karta  umožňuje  dočasné  parkovanie  motorových  vozidiel  v zóne  plateného  a 
rezidentského  parkovania,  a to  po  dobu  platnosti  vyznačenú  na  parkovacej  karte.  Rozsah 
možnosti  dočasného parkovania  motorových vozidiel  na základe  parkovacej  karty  závisí  od 
kategórie  parkovacej  karty. Parkovaciu  kartu  možno  vydať  záujemcovi  len  v prípade,  ak 
preukáže splnenie podmienok uvedených v prílohe č. 4 tohto nariadenia.

4. Platný  parkovací  lístok  alebo  platnú  parkovaciu  kartu  je  platiteľ  úhrady povinný umiestniť 
za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane 
parkovacieho  lístku  alebo  parkovacej  karty  boli  čitateľné  z  vonkajšej  strany  vozidla.  Ak 
z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný 
údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady 
za dočasné parkovanie.

5. SMS  parkovací  lístok  sa  považuje  za  zakúpený  momentom  doručenia  SMS  správy 
od mobilného  operátora  potvrdzujúcej  vykonanie  úhrady  za  dočasné  parkovanie.  SMS 
parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích 
miestach v zóne plateného parkovania, okrem parkovísk zabezpečených závorovým parkovacím 
systémom, a to po dobu 60 minút od jeho zakúpenia.  V prípade zakúpenia viac ako jedného 
SMS parkovacieho lístku, platnosť každého ďalšieho zakúpeného nastáva po uplynutí platnosti 
prechádzajúceho.

6. Úhrada  za  dočasné  parkovanie  na  parkoviskách  zabezpečených  závorovým  parkovacím 
systémom sa platí za čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia 
najskôr  15  minút  pred  výjazdom  z parkoviska.  Platiteľ  úhrady  je  povinný  zaplatiť  úhradu 
za dočasné parkovanie až do skončenia doby spoplatnenia. Táto povinnosť mu trvá aj v prípade, 
že odchádza z parkoviska až po uplynutí doby spoplatnenia.  

§ 7
Osobitné ustanovenia o parkovacej karte

1. Parkovacia karta sa člení na nasledovné kategórie:
a) neprenosná parkovacia karta,
b) prenosná parkovacia karta,
c) zľavnená parkovacia karta,
d) vyhradzovacia parkovacia karta,
e) rezidentská parkovacia karta.

2. Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na všeobecne 
platených  parkovacích  miestach  mimo  parkovísk  zabezpečených  závorovým  parkovacím 
systémom  a mimo  dočasne  vyhradených  parkovacích  miest,  pričom  na  parkovacej  karte  je 
uvedené evidenčné číslo oprávneného motorového vozidla (EČV). 

3. Prenosná  parkovacia  karta  umožňuje  dočasné parkovanie  motorového  vozidla  na  všeobecne 
platených  parkovacích  miestach  mimo  parkovísk  zabezpečených  závorovým  parkovacím 
systémom a mimo dočasne vyhradených parkovacích miest.

4. Zľavnená parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla obyvateľovi zóny 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA  č. 19/2013

o dočasnom parkovaní na vymedzenom území 
mesta Banská Bystrica

Účinnosť
01.01.2014

ZD 35/2013 6 z 7

plateného  parkovania na  na  všeobecne  platených  parkovacích  miestach  mimo  parkovísk 
zabezpečených závorovým parkovacím systémom  a mimo dočasne vyhradených parkovacích 
miest. 

5. Vyhradzovacia  parkovacia  karta  umožňuje  dočasné  parkovanie  oprávneného  motorového 
vozidla na konkrétne určenom dočasne vyhradenom parkovacom mieste. Na konkrétne určené 
dočasne vyhradené parkovacie miesto nemožno vydať viac vyhradzovacích parkovacích kariet 
pre rôzne osoby. 

6. Rezidentská  parkovacia  karta  umožňuje  dočasné  parkovanie  motorového  vozidla 
na rezidentských parkovacích miestach nachádzajúcich sa na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto 
parkovacej karte.

7. Parkovacia karta môže byť vydaná aj ako elektronická parkovacia karta, ktorá plnohodnotne 
nahrádza parkovacie karty bližšie špecifikované v bodoch 2, 3 a 4.

§ 8
Oslobodenie od úhrady

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené motorové vozidlá, ktoré 
prepravujú  osobu,  ktorá  je  držiteľom  parkovacieho  preukazu4 osoby  s ťažkým  zdravotným 
postihnutím  (ŤZP),  ak  toto  motorové  vozidlo  dočasne  parkuje  na  vyhradenom parkovacom 
mieste pre osoby so zdravotným postihnutím označeným zvislým dopravným značením IP16 a 
dodatkovou tabuľkou E15 a zároveň držitelia preukazu splnia podmienku uvedenú v odseku 2.

2. Držiteľ preukazu ŤZP preukazuje oslobodenie od úhrady umiestnením parkovacieho preukazu 
ŤZP viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej 
strany motorového vozidla.

§ 9
Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku

1. Prevádzku  parkovacích  miest  v  zóne  plateného  a  rezidentského  parkovania  zabezpečuje 
právnická osoba poverená Mestom na základe Zmluvy o nájme5. 

2. Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom na prevádzku parkovacích 
miest poverenej právnickej osoby.

3. Odplatou poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po 
odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájmu.

4 § 44 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zák. č. 447/2008 Z.z. 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

5 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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§ 10
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania  tohto  nariadenia  je  oprávnená vykonávať  Mestská  polícia v  Banskej 
Bystrici. 

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy6.

§ 11
Záverečné ustanovenie

1. Týmto  nariadením  nie  sú  dotknuté  práva  a  povinnosti  fyzických  a  právnických  osôb 
vyplývajúce  z  iných  právnych  predpisov  a  všeobecne  záväzných  nariadení  Mesta  Banská 
Bystrica.

2. Zrušuje sa : 
a) VZN č. 108/2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel  na území mesta Banská 

Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 371/2002 dňa 22.10.2002,
b) VZN č.  122/2003,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 

108/2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.101/2003-MsZ dňa 25.11.2003.

3. Toto  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v  Banskej  Bystrici  č. 
1144/2013 - MsZ zo dňa 10. decembra 2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

                                                                                         

Peter Gogola
primátor mesta 
Banská Bystrica 

6 Zák.  č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  neskorších predpisov.  Zák.  č.  372/1990 Zb.  o  priestupkoch v znení 
neskorších predpisov.



Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie na území mesta Banská Bystrica

Príloha č.1 k VZN č. 19/2013

1 (2)

Lokalizácia parkovacej plochy Úsek miestnej komunikácie Poznámka

Zóny pásma 1, 2, 3:

Vajanského nám. I. P

MK

P

od Vajanského nám. po Národnú ul. MK
Národná ul. I. MK
Národná ul. II. MK

MK
MK

Kapitulská ul. I. MK
Kapitulská ul. II. MK

parkovisko pod areálom Pamätníka SNP P
Ul. Československej armády MK
Robotnícka ul. MK
Železničiarska ul. od Robotníckej ul. po ul. Československej armády MK
Nám. slobody I. parkovisko pred objektom OC Spektrum P
Nám. slobody II. P

Nám. slobody III. parkovisko medzi objektom Domu kultúry (ECC) a cestou I/66 P

Partizánska cesta P
Horná ul. I. od Partizánskej cesty po Kukučínovu ul. MK
Horná ul. II. MK
Horná ul. III. MK
Horná ul. IV. MK

MK
MK
MK

Šoltésovej ul. MK

Ul. F. Bystrého MK

MK

MK

MK

Bakossova ul. od objektu ZŠ Bakossova po Nám. Š. Moysesa MK
Nám. Š. Moysesa I. od Krížnej ul. po Nám. SNP (pod tržnicou) MK
Nám. Š. Moysesa II. od Nám. SNP po Hornú ul. (pod Barbakanom) MK
Lazovná ul. od Katovnej ul. po Bottovu ul. MK
Katovná ul. od Strieborného nám. po Lazovnú ul. MK
Strieborné nám. parkovisko P

od Strieborného nám. po Dolnú Striebornú MK
od Strieborného nám. po dom. č. 15 MK

MK
Ul. 29. augusta od križovatky s Partizánskou cestou po križovatku so Stavebnou ul. MK

pred základnou školou MK

parkovisko oproti križovatke ul. J. Kráľa a Vajanského nám. 
(pred potokom Bystrica)

Vajanského nám. IIa. pri potoku Bystrica od ul. M. Rázusa po Dolnú ul.

Vajanského nám. IIb. parkovisko pri potoku Bystrica od Dolnej ul. ku Kuzmányho ul.

Kuzmányho ul.
od Nám. SNP po Kuzmányho ul.
od Kuzmányho ul. po Štadlerovo nábr.

Ul. J. Cikkera od Národnej ul. po Kapitulskú ul.
Ul. F. Švantnera od Národnej ul. po Kapitulskú ul.

od Nám. SNP po ul. J. Cikkera
od ul. J. Cikkera po ul. F. Švantnera

Štefánikovo nábr.
od križovatky s Kukučínovou ul. po objekt č.7
od križovatky s Kukučínovou ul. po križovatku s ul. ČSA

parkovisko pred objektom Domu koltúry (ECC)

parkovisko pred objektom StVPS (vodárne)

od Nám. Š. Moysesa po Komenského ul.
od Komenského ul. po Kukučínovu ul.
od Skuteckého ul. po Nám. Š. Moysesa

Skuteckého ul. I. od Kukučínovej ul. po ul. F. Bystrého
Skuteckého ul. II. od Kukučínovej ul. po Komenského ul.
Skuteckého ul. III. od Komenského ul. po Hornú ul.

od križovatky s Kollárovou ul. po križovatku so Skuteckého ul.

od  križovatky so Skuteckého ul. po križovatku s Kollárovou ul.

Kollárova ul. I. od križovatky s ul. F. Bystrého po križovatku s Rudlovskou 
cestou

Kollárova ul. II. od križovatky s Rudlovskou cestou po križovatku so Šoltésovej 
ul.

Kollárova ul. III. od križovatky s Komenského ul. po križovatku s Nám. Š. 
Moysesa

Ul. T. Vansovej I.
Ul. T. Vansovej II. 
Ul. Martina Rázusa od ul. T. Vansovej po Vajanského nám.

Tr.SNP 20



Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie na území mesta Banská Bystrica

Príloha č.1 k VZN č. 19/2013

2 (2)

Lokalizácia parkovacej plochy Úsek miestnej komunikácie Poznámka

MK
MK
MK
MK

pred objektami 18-26 MK
MK
MK
MK

pred objektom 20 MK
MK
MK
MK

Partizánska cesta 4,6,8,10 MK
MK + P

za obchodným komplexom MK
MK

Partizánska cesta 22-34 a za ul. 29.augusta 2-8 MK
MK

pred objektami 23-29 MK
MK
MK
MK

pred objektami 32 – 34 MK
vedľa objektu 42 MK

Ul. F. Bystrého pred objektami 7 – 15 MK

Železničiarska 4-6, 5-9 pred objektami 4-6 MK
Robotnícka 9-15, 17-19 pred objektami 9-15, 17-19 MK
Československej armády 2-18 MK

Poznámka:

Rezidentská zóna č. 1:

Martina Rázusa 1-5 Vnútroblok 
Martina Rázusa 8-12 Vnútroblok 
Martina Rázusa 7-11 Vnútroblok 
Martina Rázusa 14-18 Vnútroblok 
Martina Rázusa 18-26
M.Rázusa 15-27,T.Vans.16,18 Vnútroblok 
Martina Rázusa 24-30 Vnútroblok 
Martina Rázusa 32-36 Vnútroblok 
T.Vansovej 
Martina Rázusa 38-40 Vnútroblok 
M. Rázusa 8-32 Obslužná komun. dvorov 
T. Vansovej 12 Vnútroblok 

Rezidentská zóna č. 2:
Vnútroblok 

Tr.SNP 7, 9, 11, 13 Vnútrobloky a priľahlé parkovacie plochy k prístupovým MK
Tr.SNP 5
Tr.SNP 22-38 a za ul. 29.augusta 26-32 Vnútroblok 

Vnútroblok 
Tr.SNP 23-31 a za ul. 29.augusta 20-22 Vnútroblok 
Tr.SNP 23-29
Tr.SNP 2,4,6 Vnútroblok 
Tr.SNP 8,10,12 Vnútroblok 
Tr.SNP 14,16,18 Vnútroblok 

Rezidentská zóna č. 3:

Kollárova 32-34
Kollárova 42

Rezidentská zóna č. 4:

Vnútroblok 

P = parkovisko
MK = parkovacia plocha mimo jazdného pruhu miestnej komunikácie





Príloha č. 3 k VZN č. 19/2013

Poplatky za parkovanie v meste Banská Bystrica

1. Dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v platených zónach s 
regulovaným státím a rezidentských zónach:

Krátkodobé parkovanie
Pásmo zóny Základná hodinová 

sadzba – PA **
Základná sadzba 

SMS parking
Maximálna denná 

sadzba – PA **
Pásmo 1 1,00 € 1,20 €/hod 6,00 €
Pásmo 2 0,50 € 0,60 €/hod 3,00 €
Pásmo 3 - 1,20 €/deň ***1,00 €

Dlhodobé parkovanie
PPK prenosná PPK neprenosná PPK zľavnená

Pásmo 1,2,3 835,00 € 500,00 € 35,00 €

Rezidentské parkovanie
Obyvateľ – prvá * Obyvateľ druhá a 

ďalšia *
Podnikateľ * 

Pásmo R 5,00 € 50,00 € 200,00 €

Vyhradené parkovanie v platenej zóne s regulovaným státím
Box v pásme

vyhradzovacie 1 245,00 €

* pre rezidenta rezidentského pásma
** kde PA je parkovací automat
*** jednotná denná sadzba

• Zľava 10% z uvedeného cenníka na všetky parkovacie karty vzťahujúce sa na EČV vozidla 
s hybridným pohonom (neprenosné). Zľavu je možné uplatniť predložením technického 
preukazu vozidla, ktorý preukazuje túto skutočnosť o vozidle. 

• Hodinová sadzba pre autobus na parkovisku na Štefánikovom Nábreží pri OVS: 2,00 €/hod, 
12 €/deň, 

• Manipulačný poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu odcudzenia, alebo 
zmeny EČV po predložení príslušných dokladov: 5€, 

• Manipulačný poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu straty alebo 
poškodenia: 50% z nadobúdacej ceny karty, 

• Manipulačný poplatok za prijatie objednávky na vydanie parkovacej karty na predajnom 
mieste a manipulačný poplatok za hotovostnú úhradu za parkovaciu kartu (s výnimkou 
rezidentských a zľavnených): 2€. 
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Príloha č. 3 k VZN č. 19/2013

Platobná parkovacia karta: 

• Štartovacia karta: 20€, obsahuje kredit 20€. 

• Dobitie kreditu v čiastkach 10€, 20€, 30€, 40€, 50€, navýši kredit s 10% bonusom, t.j. 
získaný kredit má hodnotu 11€, 22€, 33€, 44€, 55€. 

Všetky parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku. 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%. 
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Príloha č.4 k VZN č. 19/2013

PODMIENKY VYDANIA 
PARKOVACEJ KARTY

pre zónu plateného a rezidentského 
parkovania na území 
mesta Banská Bystrica
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Podmienky pre vydanie prenosnej, neprenosnej, vyhradzovacej a zľavnenej 
parkovacej karty

1. Prevádzkovateľ  parkovacích  miest  (ďalej  len  prevádzkovateľ)  na  vymedzenom území 
mesta Banská Bystrica (podľa príloh č.1 a 2 k VZN č. .../2013) môže na základe žiadosti 
užívateľa - fyzickej alebo právnickej osoby - vydať parkovaciu kartu pre Pásmo 1, 2, 3 
Zóny. Na vydanie parkovacej karty nie je právny nárok. O tom, či môže byť parkovacia 
karta  vydaná,  rozhoduje  prevádzkovateľ  podľa  aktuálnej  situácie  statickej  dopravy  v 
Zóne. 

2. Objednávku  na  vydanie  parkovacej  karty  je  možné  podať  on-line,  prostredníctvom 
objednávkového  systému  webovej  stránky  prevádzkovateľa,  alebo  osobne  na  adrese 
predajného  miesta  prevádzkovateľa  vyplnením  formulára  objednávky  na  vydanie 
parkovacej karty. Prijatie objednávky na predajnom mieste, ako aj hotovostná úhrada za 
predplatnú parkovaciu kartu, podlieha manipulačnému poplatku podľa cenníka (príloha 
č.3 k VZN č. .../2013).

3. Žiadateľ  zaplatením  ceny  parkovacej  karty  súhlasí  s  podmienkami  prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa.

4. Pre  výdaj  parkovacej  karty  je  žiadateľ  povinný  predložiť  doklady  v zmysle 
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa.

5. Predplatná parkovacia karta platí počas dvanásť (12) mesiacov odo dňa jej vydania.

6. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne  štvrťročne vždy do 15 dní po ukončení štvrťroka 
aktualizovať stav počtu vydaných vyhradzovacích parkovacích kariet. Takúto informáciu 
je povinný priebežne zverejňovať na svojej web stránke.

Podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty 
(pre lokality rezidentského pásma Zóny)

1. Parkovacie plochy na parkovanie vozidiel rezidentov obytných lokalít v Zóne sú označené 
dopravnou značkou IP16 a E12 – PÁSMO R alebo vymedzené  dopravnými  značkami 
IP24a  a IP24b  –  zóna  s dopravným  obmedzením,  státie  povolené  len  s platnou 
rezidentskou  parkovacou.  Na  týchto  parkovacích  miestach,  je  v súlade  s dopravným 
značením parkovanie  povolené  výlučne  vozidlám držiteľov  rezidentských  parkovacích 
kariet (rezidentská karta).

2. Na požiadanie a po splnení podmienok podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa, 
môže prevádzkovateľ vystaviť rezidentskú parkovaciu kartu s platnosťou pre rezidentské 
pásmo uvedené na rezidentskej karte. Karta môže byť vydaná len obyvateľom bývajúcim 
v  príslušnej  oblasti rezidentského  pásma  a právnickým  alebo  fyzickým  osobám  - 
podnikateľom, ktorých  prevádzkarne sa nachádzajú v rezidentskom pásme.

3. Prevádzkovateľ  môže rezidentovi,  na základe jeho objednávky,  vyplnení  zákazníckeho 
formulára  a po  splnení  podmienok  uvedených  v prevádzkovom  poriadku 
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prevádzkovateľa, vydať rezidentskú kartu. Na jej vydanie nie je právny nárok. O tom, či 
môže byť rezidentská parkovacia karta vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ podľa aktuálnej 
situácie statickej dopravy v Zóne. 

4. Objednávku  na  vydanie  rezidentskej  karty  je  možné  podať  on-line,  prostredníctvom 
objednávkového systému (prvú rezidentskú kartu obyvateľovi  – fyzickej  osobe),  alebo 
osobne na adrese predajného miesta prevádzkovateľa, vyplnením formulára objednávky 
na vydanie rezidentskej karty a vyplnením zákazníckeho formulára. Prijatie objednávky 
na predajnom mieste, ktorú je možné vykonať on-line, podlieha manipulačnému poplatku 
podľa cenníka (príloha č. 3 k VZN č. .../2013).

5. Vydaním  rezidentskej  karty  vzniká  držiteľovi  právo  parkovať  v  oblasti rezidentského 
pásma Zóny vyznačenej na karte.

6. Rezidentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne motorové vozidlo a obsahuje 
EČV predmetného vozidla.

7. Právo použitia rezidentskej karty je obmedzené na dobu platnosti rezidentskej karty, platí 
počas dvanásť (12) mesiacov odo dňa jej vydania.

8. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne  štvrťročne vždy do 15 dní po ukončení štvrťroka 
aktualizovať  stav počtu voľných parkovacích  miest  v zónach určených pre rezidenčné 
parkovanie. Takúto informáciu je povinný priebežne zverejňovať na svojej web stránke.

Podmienky užívania vyhradených parkovacích miest 

1. Prevádzkovateľ  môže  na  základe  žiadosti  fyzickej  alebo  právnickej  osoby (ďalej  len 
„užívateľ“) udeliť užívateľovi oprávnenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta 
(P - RESERVE) v zóne plateného parkovania. Na získanie takéhoto oprávnenia nie je 
právny  nárok.  O  tom,  či  môže  byť  udelené  oprávnenie  na  užívanie  vyhradeného 
parkovacieho  miesta,  rozhoduje  prevádzkovateľ  podľa  aktuálnej  situácie  statickej 
dopravy  v  Zóne.  Pri  rozhodovaní  o  udelení  oprávnenia  na  užívanie  vyhradeného 
parkovacieho miesta nie je prevádzkovateľ viazaný žiadosťou užívateľa, t.j. môže udeliť 
oprávnenie na užívanie aj iného vyhradeného parkovacieho miesta, než je to, o ktoré má 
užívateľ záujem v zmysle žiadosti.  

2. Žiadosti o udelenie oprávnenia na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta je možné 
podať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu prevádzkovateľa,  alebo 
ako  písomnú  zásielku  odoslanú  na  adresu  sídla  prevádzkovateľa,  uvedenú  v tomto 
prevádzkovom  poriadku,  alebo  osobne  na  predajnom  mieste.  V žiadosti  je  potrebné 
vyšpecifikovať údaje a dokumenty podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa.

Žiadosť  užívateľa,  ktorá  nebude  spĺňať  podmienky  a všetky  predpísané  náležitosti, 
nebude  prevádzkovateľom  posudzovaná.  Prevádzkovateľ  nemá  povinnosť  vyzvať 
užívateľa na odstránenie nedostatkov, či doplnenie chýbajúcich dokumentov. 
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3. V prípade, že prevádzkovateľ rozhodne o neudelení oprávnenia na užívanie vyhradeného 
parkovacieho miesta,  užívateľovi  nepatrí  nárok na náhradu škody.  Prevádzkovateľ  má 
právo zamietnuť žiadosť.

4. V prípade,  ak prevádzkovateľ rozhodne o udelení oprávnenia na užívanie vyhradeného 
parkovacieho miesta, prevádzkovateľ zabezpečí na vlastné náklady, do dvadsaťjeden (21) 
dní po zaplatení zálohovej faktúry za vyhradené parkovacie miesto, osadenie dopravných 
značiek vyznačujúcich vyhradené parkovacie. Dňom osadenia dopravnej značky vzniká 
užívateľovi oprávnenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta. Dopravné značky 
sú majetkom prevádzkovateľa. Oprávnenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta 
sa udeľuje na dobu určitú, a to na obdobie dvanástich (12) mesiacov odo dňa vzniku tohto 
oprávnenia. 

5. V prípade, že je prístup na vyhradené parkovacie miesto bez vedomia prevádzkovateľa 
znemožnený  treťou  stranou  (v  prípade  údržby,  opráv  a  iné),  užívateľ  oznámi  túto 
skutočnosť  prevádzkovateľovi,  pričom  sa  dohodne  iné  vhodné  miesto  na  dočasné 
osadenie  dopravného  značenia  pre  vyhradené  parkovacie  miesto.  Ak  užívateľ  túto 
skutočnosť neoznámi do troch pracovných dní odo dňa vzniku skutočnosti, nemá nárok 
na  kompenzáciu  počas  doby,  kedy  vyhradené  parkovacie  miesto  nemohol  užívať. 
Užívateľ  je  povinný  priložiť  v žiadosti  aj  dokumentáciu  dokazujúcu  znemožnenie 
užívania  vyhradeného  parkovacieho  miesta  vrátane  časového  obdobia  takéhoto 
obmedzenia.  

6. Na základe oprávnenia na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta môže jeho užívateľ 
parkovať dvadsaťštyri (24) hodín denne počas dvanástich (12) mesiacov na konkrétnom 
vyhradenom  parkovacom  mieste  v Zóne,  označenom  dopravnou  značkou  IP16  (P  - 
RESERVE)  a dodatkovou  tabuľkou  E13,  na  ktorej  je  uvedené  konkrétne  označenie 
užívateľa (EČV motorového vozidla). 

7. Užívateľ si je vedomý, že vyhradené parkovacie miesto je určené iba pre vozidlá do 3,5 
tony  a výlučne  na  účely  parkovania  vozidiel.  Užívateľ  nie  je  oprávnený  toto  miesto 
využívať  na  akýkoľvek  iný  účel,  ako  na  parkovanie  (napr.  odstavenie  kontajnera  na 
odvoz  odpadu  a stavebnej  sute,  montáž  lešenia,  organizácia  kultúrnych  a iných  akcií 
a pod.). 

8. Ak príde  k situácii,  kedy  si  dopravná  situácia  bude  vyžadovať  zrušenie  vyhradeného 
parkovacieho miesta, je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť vyhradené parkovacie miesto 
a užívateľovi  vráti  alikvotnú  časť  parkovného  späť.  V prípade,  že  dôjde  k situácii 
z dôvodu  vyššej  moci,  alebo  iným  situáciám,  ktorým  prevádzkovateľ  nevie  zabrániť 
(oprava,  údržba  sietí  pod  vyhradeným  parkovacím  miestom),  môže  prevádzkovateľ 
miesto zrušiť na čas nevyhnutný na riešenie vzniknutej situácie, pričom prevádzkovateľ 
vráti alikvotnú časť sumy späť užívateľovi. V prípade, že to organizácia statickej dopravy 
umožňuje,  je  prevádzkovateľ  oprávnený  ponúknuť  užívateľovi  vyhradené  parkovacie 
miesto na inom mieste v rámci Zóny a v prípade súhlasu užívateľa na vlastné náklady 
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premiestni  dopravné  značenie,  ktoré  užívateľa  oprávňuje  na  užívanie  daného 
vyhradeného parkovacieho miesta.  Zmluvný vzťah tak ostáva zachovaný a užívateľovi 
nevzniká žiadny nárok na vrátenie časti parkovného. 

9. Ak  dôjde  k odcudzeniu,  zničeniu  alebo  poškodeniu  dopravných  značiek  IP16 
a/alebo E13,  užívateľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  o tom  informovať 
prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ  v  takom  prípade  zabezpečí  osadenie  novej  značky 
alebo jej opravu na vlastné náklady,  avšak s výnimkou prípadu, ak sa preukáže, že za 
odcudzenie, poškodenie alebo zničenie dopravnej značky zodpovedá užívateľ alebo iná 
osoba  oprávnená  parkovať  na  vyhradenom  parkovacom  mieste  na  základe  vzťahu  s 
užívateľom. V takom prípade má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

10. Užívateľ  zaplatením  parkovného  berie  na  vedomie,  že  priestupky  spáchané 
neuposlúchnutím  pokynu  vyplývajúceho  z  dopravnej  značky  označujúcej  vyhradené 
parkovacie  miesto,  rieši  mestská  polícia  a nie  prevádzkovateľ.  Mestská  polícia 
v spolupráci s prevádzkovateľom zároveň zabezpečuje priebežnú kontrolu vyhradených 
parkovacích miest podľa označenia EČV užívateľa na dodatkovej tabuľke E13. Ak na 
vyhradenom parkovacom mieste užívateľa stojí iné vozidlo, ktoré nemá oprávnenie na 
užívanie  tohto  miesta,  musí  užívateľ  vyhradeného  parkovacieho  miesta  kontaktovať 
priamo mestskú políciu. V prípade podľa predchádzajúcej vety je užívateľ vyhradeného 
parkovacieho miesta oprávnený zaparkovať svoje vozidlo v Zóne na najbližšom voľnom 
parkovacom mieste, a to bezodplatne a iba po dobu vyriešenia priestupku.

11. Užívateľ  tiež  berie  na  vedomie,  že  prevádzkovateľ  nenesie  žiadnu  zodpovednosť  za 
škodu  alebo  za  priestupky  spáchané  tretími  osobami  tým,  že  neuposlúchnu  pokyn 
vyplývajúci  z  dopravnej  značky  vyhradeného  parkovacieho  miesta,  ani  za  škodu  na 
majetku užívateľa spôsobenej tretími osobami a bez zavinenia prevádzkovateľa. 

12. Celoročnú  údržbu  vyhradených  parkovacích  miest  vykonáva  prevádzkovateľ,  a to 
v rámci  údržby  celej  parkovacej  plochy  Zóny.  Pre  efektívnejšie  zabezpečenie  práv 
užívateľa bude v rámci letnej údržby prenajímateľ informovaný vopred a bude požiadaný 
na uvoľnenie miesta na dobu nevyhnutnú pre vykonanie letnej údržby. Zimnú údržbu je 
možné vykonať iba v prípade, že vyhradené parkovacie miesto nie je obsadené. O tejto 
skutočnosti nie je možné užívateľa informovať vopred vzhľadom na vývoj počasia. 

Povinnosti držiteľa parkovacej karty

1. Držiteľ je povinný pri parkovaní riadiť sa prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa a 
vykonať dostatočné opatrenia k tomu, aby parkovacia karta nemohla byť neoprávnene 
užívaná inou osobou.

2. Držiteľ  nie  je  oprávnený  parkovaciu  kartu  akokoľvek  upravovať,  duplikovať  alebo 
zhotovovať  jej  napodobeniny.  Ak  dôjde  k  akejkoľvek  úprave,  duplikácií  alebo  k 
zhotoveniu  napodobeniny  parkovacej  karty,  stráca  parkovacia  karta  platnosť.  Držiteľ 
nemá v takom prípade nárok na vydanie náhradnej parkovacej karty. Držiteľ zodpovedá 
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prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú takýmto zásahom do parkovacej karty. 

3. Ak dôjde  k  strate,  krádeži,  k zničeniu,  alebo  poškodeniu  parkovacej  karty,  držiteľ  je 
povinný  bez  zbytočného  odkladu  o tom  informovať  prevádzkovateľa  a  poškodenú 
parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť 
a  po  zaplatení  príslušného  manipulačného  poplatku  podľa  platného  cenníka,  novú 
parkovaciu  kartu  rovnakého  druhu  s platnosťou  na  dobu  do  uplynutia  doby  platnosti 
pôvodnej parkovacej karty (t.j. tej parkovacej karty, za ktorú sa vydáva náhradná).

4. Ak dôjde ku krádeži parkovacej karty, držiteľ je povinný bez zbytočného odkladu o tom 
informovať  prevádzkovateľa  a tiež  príslušné  oddelenie  Policajného  zboru  Slovenskej 
republiky.  Prevádzkovateľ  v  takom prípade  vydá  držiteľovi  parkovacej  karty  na  jeho 
žiadosť  doloženú  potvrdením  Policajného  zboru  Slovenskej  republiky  o nahlásení 
krádeže  parkovacej  karty  a  po  zaplatení  príslušného  manipulačného  poplatku  podľa 
platného  cenníka,  novú  parkovaciu  kartu  rovnakého  druhu  s  platnosťou  na  dobu  do 
uplynutia doby platnosti pôvodnej (t.j. tej, ktorá bola odcudzená).

5. Ak prestane  držiteľ  používať  vozidlo,  pre  ktoré  mu  bola  neprenosná  karta  vydaná,  z 
dôvodu  zmeny  vlastníka,  resp.  držiteľa  vozidla,  je  povinný  o  tom  informovať 
prevádzkovateľa  v lehote  pätnásť  (15)  dní  odo  dňa,  kedy  nastala  takáto  skutočnosť 
a predmetnú  neprenosnú  kartu  je  povinný  prevádzkovateľovi  v tej  istej  lehote  vrátiť. 
Prevádzkovateľ  mu  vydá  na  jeho  žiadosť  a  po  zaplatení  príslušného  manipulačného 
poplatku  podľa  platného  cenníka,  novú  neprenosnú  kartu  pre  nové  vozidlo  držiteľa 
predmetnej karty s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej.

6. Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa neprenosnej karty, alebo EČV príslušného 
vozidla, na ktoré sa neprenosná karta vzťahuje, je držiteľ tejto povinný o tom informovať 
prevádzkovateľa v lehote pätnásť (15) dní, od kedy nastala takáto skutočnosť a pôvodnú 
neprenosnú  kartu  vrátiť.  Prevádzkovateľ  mu  vydá  na  jeho  žiadosť  a  po  zaplatení 
príslušného manipulačného poplatku podľa platného cenníka, novú neprenosnú kartu s 
novými údajmi s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej.

7. Držiteľ  je  povinný na žiadosť pracovníka prevádzkovateľa  umožniť  detailnú  kontrolu 
parkovacej  karty  pracovníkovi  prevádzkovateľa,  príslušníkovi  Mestskej  polície  a 
príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky.

Strana 6 z 6


	VZN c.19-2013 o docasnom parkovani na vymedzenom uzemi mesta BB
	Priloha c.1 k VZN 19-2013 - vymedzenie usekov MK na docasne parkovanie
	Sheet1

	Priloha c.2 k VZN c.19-2013 - Mapa zony plateneho a rezidentskeho parkovania
	Priloha c.3 k VZN c.19-2013 - poplatky za parkovanie
	Priloha c.4 k VZN c.19-2013 - podmienky vydania parkovacej karty

