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Príloha č. 2 

 

VÝŠKA ÚHRADY ZA PARKOVACIE LÍSTKY 

 

Spoločné ustanovenia k určeniu výšky úhrady za parkovacie lístky: 

1. V prípade elektronického parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom aplikácie sa základná 

sadzba a maximálna denná sadzba znižuje o 10 %. 

2. Držiteľ rezidentskej karty a držiteľ bonusovej karty (§ 15 ods. 4) si môže uplatniť zníženie 

základnej sadzby: 

a) počas pracovných dní a v sobotu v rozsahu 25 %, 

b) v nedeľu a počas dní pracovného pokoja v rozsahu 80 %. 

V prípade parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom SMS platby sa zníženie základnej 

sadzby podľa tohto bodu neuplatní. 

3. Pri výpočte zľavy podľa bodov 1 a 2 sa vždy vychádza z nezľavnenej základnej sadzby 

a z nezľavnenej maximálnej dennej sadzby.  Zľavy podľa bodov 1 a 2 sa určia osobitne pre každý 

druh zľavy, pričom ich možno kumulovať. 

4. Cena denného lístka v prípade parkovacieho lístka pre tarifné pásma A1, A2, BN, CN a N sa určuje 

vo výške maximálnej dennej sadzby. Ak maximálna denná sadzba nie je ustanovená, denný lístok 

nemožno zakúpiť. Denný lístok platí po dobu 24 hodín od zaplatenia, najneskôr však do konca 

doby spoplatnenia platnej počas nasledujúceho dňa. Ak sa však počas celého nasledujúceho dňa 

úhrada za parkovanie neplatí, denný lístok platí po dobu 48 hodín od zaplatenia. Ak doba platnosti 

denného lístka zasahuje do viacerých dní s rozdielnou maximálnou dennou sadzbou, spôsob 

výpočtu ceny denného lístka sa upraví v prevádzkovom poriadku. 

 

 

A. Pásmové parkovacie lístky 

 

Typ parkovacieho lístka Základná sadzba (30 min.) 
Maximálna denná sadzba / 

Cena denného lístka 

tarifné pásmo A1 1,50 € 30,00 € 

tarifné pásmo A2 1,00 € 20,00 € 

tarifné pásmo BN 0,50 € 7,00 € 

tarifné pásmo CN 0,30 € 4,20 € 

tarifné pásmo N 0,30 € 3,00 € 

 

Osobitné tarifné pásmo: 

 Základná sadzba Maximálna denná sadzba 

Parkovisko pri Verejnom 

cintoríne na Rastislavovej ulici 
1,00 € (60 min.) --- 

 

Poznámka: 

Prvých 120 min. parkovania na parkovisku pri Verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici je zdarma. 
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B. Lokalitné parkovacie lístky 

 

Typ parkovacieho lístka Základná sadzba (30 min.) Maximálna denná sadzba 

parkovací lístok zakúpený 

pre rezidentskú lokalitu typu B 

vo výške základnej sadzby 

pre tarifné pásmo BN 
--- 

parkovací lístok zakúpený 

pre rezidentskú lokalitu typu C 

vo výške základnej sadzby 

pre tarifné pásmo CN 
--- 

 

 

C. Ostatné parkovacie lístky 

 

Typ parkovacieho lístka Základná sadzba (30 min.) Maximálna denná sadzba 

osobitný parkovací lístok ŤZP 0,00 € --- 

opatrovateľský parkovací lístok 0,00 € --- 

 


