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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

PARKOVACÍCH MIEST NA ÚZEMÍ MESTA DUNAJSKÁ STREDA 
 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda Uznesením č. 38/592/2014 zo dňa 11. februára 2014 v 

znení Uznesenia č. 40/639/2014 zo dňa 8. apríla 2014 schválilo prenájom parkovacích miest v 

zóne s dopravným obmedzením na území mesta Dunajská Streda a parkovacích automatov za 

účelom ich prevádzkovania mestskej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. 

so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. Mestské 

zastupiteľstvo Uznesením č. 367/2021/8 zo dňa 12. januára 2021 schválilo prenájom 

parkovacích miest v zóne dočasného parkovania na území mesta Dunajská Streda za účelom 

ich prevádzkovania mestskej spoločnosti Municipal Real estate Dunajská Streda, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 313 834. 

V tejto súvislosti Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje tento prevádzkový 

poriadok, ktorý upravuje presnejšie podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel 

na území mesta Dunajská Streda upravené Všeobecne záväzným nariadením mesta Dunajská 

Streda č. 367/2021/8 zo dňa 12. januára 2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda v nasledovnom znení: 

 

1. Prevádzkovateľ  

Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. 

Alžbetínske námestie 1203 

929 01 Dunajská Streda 

IČO: 46 313 834  

DIČ: 2023319364 

IČ DPH: SK2023319364 

 

Kontakty:  

Telefónne číslo: +421 905 577 117, +421 908 798 889  

Email: norbert.bors@municipal-ds.sk 

 

Web: https://www.municipal-ds.sk/prevadzkovanie-parkovacieho-systemu 

Web na vydanie parkovacej karty: https://www.rezidentneparkovanieds.sk 

 

Úradné hodiny: 

Pondelok – Piatok: 12:00 – 16:00 

 

Volajte v časoch: 

Pondelok – Piatok: 08:00 – 16:00 

 

 

2. Predmet úpravy 

 

Tento prevádzkový poriadok ustanovuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda, určuje spôsob zabezpečenia prevádzky 

mailto:norbert.bors@municipal-ds.sk
https://www.municipal-ds.sk/prevadzkovanie-parkovacieho-systemu
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parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia 

a spôsob preukázania jej platenia. 

 

 

 

3. Práva a povinnosti užívateľa parkoviska  

 

3.1. Užívateľ parkoviska je oprávnené parkovisko užívať v zóne s dopravným obmezením a v 

zóne dočasného parkovania iba za účelom dočasného parkovania  motorového vozidla. 

 

3.2. Dodržiavať všetky dopravné značky (zvislé a vodorovné) a upozornenia, bezpečnostné a 

protipožiarne predpisy, pokyny obsluhy parkoviska a tento Prevádzkový poriadok. 

 

3.3. Zaparkovať vozidlo na parkovacom mieste vyznačenom vodorovnými dopravnými 

značkami. 

 

3.4. Parkovať jedným vozidlom iba na jednom parkovacom mieste. 

 

3.5. Vozidlo vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu 

do pohybu. 

 

3.6. Zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie bezprostredne po zaparkovaní motorového vozidla. 

 

3.7. Na vyzvanie preukázať uhradenie parkovného prevádzkovateľovi, policajtovi mestskej 

polície alebo policajtovi Policajného zboru SR príslušným dokladom podľa zvolenej formy 

úhrady. 

 

3.8. Nespôsobiť škodu pri užívaní parkoviska a v prípade spôsobenia škody, na iných 

motorových vozidlách, parkovisku nahradiť túto škodu uvedením do pôvodného stavu, alebo 

jej finančnou náhradou. 

 

3.9. Užívatelia a všetky ostatné osoby zdržiavajúce sa v priestoroch parkoviska sú povinné 

starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedajú za všetky 

škody spôsobené nimi alebo ich vozidlami na majetku prevádzkovateľa parkoviska. 

 

3.10. Zaregistrovaný užívateľ má povinnosť neodkladne nahlásiť zmenu rozhodujúcich 

skutočností, ktoré majú vplyv na oprávnenie parkovať bezplatne. 

 

3.11. Na užívanom parkovacom mieste, v zaparkovanom vozidle i celom parkovisku je 

zakázané:    

a) nechávať v zaparkovanom a uzamknutom vozidle maloleté osoby a zvieratá bez dozoru, 

b) nechávať v zaparkovanom a uzamknutom vozidle cenné veci, 

c) odkladať a skladovať predmety najmä z horľavých a výbušných materiálov, 

d) umývať motorové vozidlo, vykonávať na nich opravy a údržbu, vymieňať olej, nabíjať 

akumulátor alebo vypúšťať chladiacu kvapalinu, s výnimkou odstránenia poruchy za účelom 

uvedenia vozidla do prevádzky. 
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4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska 

 

4.1. Prevádzkovateľ ručí za škody spôsobené na motorovom vozidle, nachádzajúcom sa na 

parkovisku v zóne s dopravným obmedzením a v zóne dočasného parkovania v súlade s 

prevádzkovým poriadkom.  

 

4.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne užívateľovi na prevádzkovaných 

parkoviskách, spôsobenú treťou osobou nakoľko prevádzkované parkoviská nie sú strážené. 

 

4.3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v motorovom vozidle, ani za vonkajšie 

poškodenie, alebo odcudzenie časti vozidla. 

 

4.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poškodenie a zničenie zaparkovaných motorových 

vozidiel, alebo odcudzenie vecí z motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách v zóne 

s dopravným obmedzením a v zóne dočasného parkovania. 

 

4.5. Prevádzkovateľ je oprávnený naložiť s motorovým vozidlom, odstavenom na parkovisku, 

ktoré nezodpovedá predpísanému technickému stavu, prípadne nemá na motorovom vozidle 

pripevnené evidenčné číslo v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

5. Kontrola 

 

5.1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto Prevádzkového poriadku sú oprávnení vykonávať: 

prevádzkovateľ a ním poverené osoby, policajti mestskej polície, policajti Policajného zboru 

SR v rozsahu svojich kompetencií. 

 

5.2. Ak prevádzkovateľ zistí akékoľvek porušenie tohto Prevádzkového poriadku, ktoré je 

zároveň porušením pravidiel cestnej premávky, oznámi toto porušenie príslušnému orgánu 

mestskej polície v rozsahu kompetencií alebo orgánu Policajného zboru Slovenskej republiky. 

 

I. Parkovanie v zóne s dopravným obmedzením 

 

 

6.1. Do zóny s dopravným obmedzením boli zaradené nasledovné úseky miestnych 

komunikácií, ďalších pozemných komunikácií a verejných priestranstiev: 

Alžbetínske námestie  MK č. M100004 

Ádorská ulica  MK č. M100001 

Bacsáková ulica  MK č. M100008 

Dunajská ulica  MK č. M100043, M10047 

Jilemnického ulica  MK č. M100067 

Kukučínova ulica  MK č. M100082 

Kulačská ulica  MK č. M100083 

Komenského ulica  MK č. M100079 

Námestie Ármina Vámbéryho  MK č. M100112 

Námestie Sv. Štefana MK č. M100122, MK č. M100123 
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Nemešsegská ulica  MK č. M100124, MK č. M100125 

Nezábudková ulica  MK č. M100131 

Poštová ulica  MK č. M100145 

Radničné námestie  MK č. M100150 

Ružová ulica  MK č. M100153 

Sládkovičova ulica  MK č. M100161 

Športová ulica  MK č. M100165 

Štúrova ulica  MK č. M100166 

Ulica Biskupa Kondého  MK č. M100025 

Galantská cesta  cesta II/507 

- verejné priestranstvo pri polyfunkčnej budove s. č. 125 na Vajanského ulici 

- verejné priestranstvo okolo budovy s. č. 326 na Hlavnej ulici 

- verejné priestranstvo okolo Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára 

- verejné priestranstvo pri Železničnej ulici 

 

6.2. Parkovanie motorovými vozidlami v zóne s dopravným obmedzením je povolené iba na 

vyznačených parkovacích miestach. 

 

7. Doba spoplatnenia a výška úhrady za dočasné parkovanie v zóne s dopravným 

obmedzením 

 

7.1. Doba spoplatnenia sa na parkovacích miestach v zóne s dopravným obmedzením určuje v 

pracovných dňoch od 8:00 hodiny do 17:00 hodiny. 

 

7.2. Výnimka z ustanovenia bodu 7.1 Prevádzkového poriadku sa určuje v termíne od 27. 

decembra do 31. decembra daného kalendárneho roka. 

 

7.3. Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne s 

dopravným obmedzeným je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ 

úhrady“) povinný platiť Prevádzkovateľovi parkovné v období uvedenom v bode 7.1, ak 

Prevádzkový poriadok neustanovuje inak: 

a)  0,50 € na jednu hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, pričom 

minimálne parkovné je 0,30 € za 36 min. a za každé navýšenie o 0,10 € sa predlžuje doba 

trvania parkovania o 12 minút, a 0,50 € za každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho 

lístka prostredníctvom smartfónovej aplikácie, 

b)  0,60 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS 

platieb,  

c)  260,- € na rok na každé motorové vozidlo, 

d)  140,- € na polrok na každé motorové vozidlo, 

e)  80,- € na štvrťrok na každé motorové vozidlo, 

f)  30,- € za mesiac na každé motorové vozidlo, 

g)  20,- € za prvé motorové vozidlo a 40 € za každé ďalšie motorové vozidlo za rok pre 

obyvateľov, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením. 

 

7.4. Úhrada za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v 

zóne s dopravným obmedzením za podmienky, že platiteľ predloží Prevádzkovateľovi k 
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nahliadnutiu svoj občiansky preukaz, svoj vodičský preukaz, platnú Vernostnú kartu a 

technický preukaz motorového vozidla (Osvedčenie o evidencii – Časť II.) za účelom 

zaevidovania daného motorového vozidla do evidencie Prevádzkovateľa je 

a) 0,- € na rok za prvé motorové vozidlo a 20,- € na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, ak 

je fyzická osoba, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným 

obmedzením na danej ulici, 

b) 80,- € na rok za prvé motorové vozidlo a 160,- € na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, 

ak je fyzická osoba, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko, ako aj fyzická osoba - 

podnikateľ, ktorá má trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením a to 

pre celú zónu s dopravným obmedzením, 

 

 

 

c) 160,- € na rok za prvé motorové vozidlo a 200,- € na rok za každé ďalšie motorové vozidlo, 

ak je fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území mesta Dunajská Streda, 

ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v zóne s dopravným obmedzením, ako aj 

právnická osoba, ktorá má sídlo na území mesta Dunajská Streda, alebo na území mesta má 

prevádzkareň. 

d) 45,- € na polrok za prvé motorové vozidlo a 90,- € na polrok za každé ďalšie motorové 

vozidlo v domácnosti, 

e) 25,- € na štvrťrok za prvé motorové vozidlo a 50,- € na štvrťrok za každé ďalšie motorové 

vozidlo v domácnosti, 

f) 15,- € na mesiac za prvé motorové vozidlo a 25,- € na mesiac za každé ďalšie motorové 

vozidlo v domácnosti. 

g) 0,- euro na rok, ak fyzická osoba dovŕšila 70 rokov veku. 

 

7.5. Úhrada parkovného podľa bodov 7.3. a 7.4. je viazaná na jedno evidenčné číslo 

motorového vozidla (ďalej len EČV), ak nie je ďalej ustanovené inak. 

 

7.6. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzeným sa nevzťahuje na 

platiteľa parkovného, ktorý má označené motorové vozidlo s Parkovacím preukazom pre 

fyzickú osobu so zdravotným postihnutím vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

podľa zákona NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

7.7. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzením sa nevťahuje na 

motorové vozidlo, v ktorom je prepravovaná fyzická osoba, ktorá je držiteľom Preukazu 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo Preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom za podmienky, že uvedená fyzická osoba predloží k 

nahliadnutiu Prevádzkovateľovi svoj občiansky preukaz, preukaz fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 

sprievodcom, technický preukaz motorového vozidla (Osvedčenie o evidencii – Časť II.) za 

účelom zaevidovania daného motorového vozidla do evidencie Prevádzkovateľa. 

 

7.8. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzením sa nevťahuje na 

motorové vozidlo, ktorého vlastníkom, alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom 
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Vernostnej karty mesta Dunajská Streda a dovŕšila 70 rokov veku za podmienky, že uvedená 

fyzická osoba predloží k nahliadnutiu Prevádzkovateľovi svoj občiansky preukaz, svoj 

vodičský preukaz, platnú vernostnú kartu a technický preukaz motorového vozidla (Osvedčenie 

o evidencii – Časť II.) za účelom zaevidovania daného motorového vozidla do evidencie 

Prevádzkovateľa. 

 

7.9. Povinnosť platenia parkovného v zóne s dopravným obmedzením sa nevťahuje na 

motorové vozidlá so zeleným EVČ. 

 

7.10. Úhrada parkovacej karty je možná v kancelárii prevádzkovateľa, v hotovosti, 

prostredníctvom bankového terminálu, alebo bankovým prevodom. 

 

 

 

 

 

 

II. Parkovanie v zóne dočasného parkovania 

 

8.1. Boli vytvorené nasledovné zóny dočasného parkovania a do jednotlivých zón boli 

zaradené nasledovné úseky verejných priestranstiev:  

 

Sever 

A) Sever 1 

- Ružový háj 

- Boriny 

 

B) Sever 2 

- Smetanov háj 

- Námestie SNP 

 

Centrum 

A) Časť 1  

- Radničné námestie 

- Ulica biskupa Kondého 

- Trhovisko 

- Rybný trh 

- Jilemnického  

-  

B) Časť 2  

- Kukučínova ulica 

- Nemešsegská ulica 

- Dunajská ulica 

- Ulica Komenského 

- Neratovické námestie  
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Západ 

- Veľkoblahovská cesta 

- Ulica Generála Svobodu 

- Jantárová - 

Východ 

- Námestie priateľstva 

- Nová Ves 

- Mlynská ulica 

 

8.2. Doba spoplatnenia 

Doba spoplatnenia sa na parkovacích miestach v rezidentskej zóne bola určená nasledovne:  

a) od pondelka 18:00 hodiny do utorka 8:00 hodiny 

b) od utorka 18:00 hodiny do stredy 8:00 hodiny 

c) od stredy 18:00 hodiny do štvrtka 8:00 hodiny 

d) od štvrtka 18:00 hodiny do piatka 8:00 hodiny 

e) od nedele 18:00 hodiny do pondelka 8:00 hodiny 

Červená – doba spoplatnenia                                                Zelená – neplatené parkovanie 

 

8.3. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, uznaný v Slovenskej republike, pripadne 

na všedný deň od utorka do štvrtka, doba spoplatnenia parkovacích miest sa v rezidentskej zóne 

určuje od 18:00 hodiny do nasledujúceho pracovného dňa 8:00 hodiny, pričom v 

predchádzajúci pracovný deň od 18:00 hodiny do 8:00 hodiny sviatočného dňa sa parkovné 

neplatí. 

 

8.4. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, uznaný v Slovenskej republike, pripadne 

na piatok, parkovné v zóne dočasného parkovania sa v rezidentskej zóne neplatí, vrátane 

štvrtka od 18:00 hodiny. 
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8.5. Ak štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, uznaný v Slovenskej republike, pripadne 

na pondelok, doba spoplatnenia parkovacích miest sa v rezidentskej zóne určuje od 18:00 

hodiny do nasledujúceho pracovného dňa 8:00 hodiny. Predchádzajúci deň, teda nedeľa, bude 

bez poplatku. 

 

8.6. Počas vianočných a veľkonočných sviatkov sa parkovné v zóne dočasného parkovania v 

rezidentskej zóne neplatí. 

 

9. Podmienky vydávania virtuálnych parkovacích kariet 

 

9.1. Registrovaní rezidenti s trvalým pobytom môžu parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín 

denne, v ktorom majú trvalý pobyt za podmienky, že v byte bývajú aspoň 2 dospelé osoby s 

trvalým pobytom, pričom majú nárok na 2 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí: 

- za tretie motorové vozidlo 200,- € ročne; 

- za štvrté motorové vozidlo 300,- € ročne; 

- za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne. 

 

9.2. Registrovaný rezident s trvalým pobytom môže parkovať v rezidentskej zóne 24 hodín 

denne, v ktorom má trvalý pobyt za pomienky, že v byte býva len 1 dospelá osoba s trvalým 

pobytom, pričom má nárok len na 1 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí: 

- za druhé motorové vozidlo 200,- € ročne; 

- za tretie motorové vozidlo 200,- € ročne; 

- za štvrté motorové vozidlo 300,- € ročne; 

- za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne. 

 

9.3. Registrovaný rezident s prechodným alebo administratívnym pobytom môže parkovať 

v rezidentskej zóne 24 hodín denne, v ktorom má prechodný alebo administratívny pobyt. 

Registrovaný rezident v jednom byte, v ktorom má registrovaný prechodný alebo 

administratívny pobyt, má nárok na 1 VPK bezplatne, za každú ďalšiu VPK sa platí: 

- za druhé motorové vozidlo 250,- € ročne. 

- za tretie motorové vozidlo 350,-  ročne. 

- za štvrté motorové vozidlo 550,- € ročne. 

- za piate a každé ďalšie motorové vozidlo 750,- € ročne. 

 

9.4. Registrovaný rezident s trvalým pobytom môže parkovať 1 hodinu denne 

mimo rezidentskej zóny, v ktorej má trvalý pobyt, zdarma, a to vytlačením bezplatného 

parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, alebo prihlásením sa do parkovacieho systému 

prostredníctvom smartfónovej aplikácie. 

 

9.5. Registrovaný rezident s viacerými bytmi vo vlastníctve 

Ak registrovaný rezident je vlastníkom 2 a viac bytov v rezidentskej zóne, má nárok na 

bezplatnú VPK len v jednom prípade, a to prednostne na adrese trvalého pobytu. 

 

9.6. Registrovaný rezident s trvalým a prechodným pobytom 

Ak má rezident v rezidentskej zóne dočasného parkovania trvalý pobyt a súčasne aj prechodný, 

žiadateľ o VPK si zvolí, ktorý z týchto pobytov bude zaregistrovaný pre účely vydania VPK. 
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9.7. Podmienky užívania motorového vozidla inej osoby 

Ak registrovaný rezident používa motorové vozidlo blízkej rodiny (manžel, manželka, rodič, 

dieťa, súrodenec) po preukázaní potrebných dokladov: sobášneho listu, alebo rodného listu, 

technického preukazu motorového vozidla (Osvedčenia o evidencii – Časť II.), vyhlásenia 

vlastníka motorového vozidla o používaní motorového vozidla členom rodiny, má nárok na 

vydanie VPK. 

 

9.8. Podmienky registrovania firemného motorového vozidla na súkromné účely 

Ak registrovaný rezident využíva firemné motorové vozidlo na súkromné účely k registrácii je 

potrebné predložiť dohodu o používaní služobného vozidla pre súkromné účely od vlastníka 

vozidla (vzor tlačiva viď. webová stránka prevádzkovateľa).  

 

10. Výška úhrady 

 

10.1.  Za dočasné parkovanie motorového vozidla na vyznačenom parkovacom mieste v zóne s 

dopravným obmedzeným je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ 

úhrady“) povinný platiť prevádzkovateľovi parkovné v období uvedenom v bode 8. tohto 

Prevádzkového poriadku: 

a) 0,50 € na jednu hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka z parkovacieho automatu, pričom 

minimálne parkovné je 0,30 € za 36 min. a za každé navýšenie o 0,10 € sa predlžuje doba 

trvania parkovania o 12 minút, 

b) 0,60 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom SMS 

platieb,  

c) 0,50 € na každú začatú hodinu pri zakúpení parkovacieho lístka prostredníctvom aplikácie 

ClickPark. 

 

10.2. Možnosť úhrady VPK 

VPK je možné uhradiť 

- osobne v kancelárii Prevádzkovateľa na adrese: Obchodno - informačné centrum, číslo 

kancelárie 101, Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 929 01, a to v hotovosti, 

alebo prostredníctvom bankového terminálu, 

- bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa, pričom VPK bude vydaná až po pripísaní 

faktúrovanej čiastky na bankový účet Prevádzkovateľa, 

 

10.3. Úhrada parkovného je viazaná na jedno EČV. 

 

11. Registrácia do informačného systému prevádzkovateľa 

 

Krok 1  

Registrácia nového zákazníka do informačného systému Prevádzkovateľa sa vykoná vyplnením 

elektronického formulára, v ktorom súčasne požiada o registráciu, pričom vyplní nasledovné 

kolónky: 

• krstné meno, 

• priezvisko, 

• rodné číslo, 

• ulica, 
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• obec, 

• číslo popisné, 

• číslo orientačné, 

• psč, 

• e-mail, 

• telefón, 

• poznámka. 

 

Krok 2  

Zákazník udeľuje súhlasu k spracovaniu a overeniu osobných údajov v evidencii obyvateľov 

mesta. 

Zamestnanec Mestského úradu Dunajská Streda overí zadané údaje v registri obyvateľov a 

potvrdí registráciu. 

Po dokončení registrácie nového zákazníka bude zaslaná žiadateľovi notifikácia formou 

emailu. 

 

Pre potvrdenie, alebo zamietnutie registrácie bude zákazník notifikovaný týmto spôsobom: 

• pri kladnom potvrdení registrácie budú zákazníkovi formou e-mailu doručené    

prihlasovacie údaje: užívateľské meno a heslo, 

• pri zamietnutí registrácie bude v notifikácii uvedený dôvod zamietnutia. 

 

Krok 3 

Zákazník vyplní elektronický formulár - Žiadosť o parkovaciu kartu. 

K tejto žiadosti priloží prílohy podľa pôvodnej požiadavky. 

 

Vo formulári zákazník vyplní nasledovné údaje: 

• výber zóny zo zoznamu zón, 

• platnosť od: 

• druh motorového vozidla: 

• kategória motorového vozidla: 

• EČV: 

• vyhlásenie, že motorové  vozidlo nie je dlhšie ako 5,3m 

• pripojí prílohu - technický preukaz (Osvedčenie o registrácii – Časť II.) 

• pripojí prílohu - dohodu o používaní služobného vozidla pre súkromné účely, 

• pripojí prílohu - vyhlásenie o používaní motorového vozidla členom rodiny (manžela, 

manželky, rodiča, dieťaťa, súrodencov), 

• pripojí prílohu - iná príloha ak je potrebné 

 

 

12. Vyznačenie parkovacích miest v zóne dočasného parkovania 

 

- Rezidentné parkovanie – modrá farba 

Na parkovacie miesto vyznačené modrou farbou môžu parkovať rezidenti, ktorí sú 

zaregistrovaní v informačnom systéme prevádzkovateľa a abonenti, ktorí uhradia 

parkovné prostredníctvom parkovacích automatov, prostredníctvom SMS parkingu, 

alebo cez aplikáciu ClickPark. 
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- Alternatívne parkovanie – biela farba 

Na parkovacie miesto vyznačené bielou farbou môže parkovať ktokoľvek a kedykoľvek 

bez poplatku. 


