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Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany

Ceny jednorazového parkovného a parkovacích kariet v systéme regulovaného
parkovania odporúčané spracovateľom Koncepcie statickej dopravy
Pravidlá parkovacej zóny, ako napr. rozdelenie ulíc do jednotlivých pásiem, ceny parkovného, doba
spoplatnenia ako aj podmienky predaja parkovacích kariet budú upravené vo všeobecne záväznom nariadení,
ktoré vydá Mesto Piešťany.
Spracovatelia Koncepcie statickej dopravy pripravili nezáväzné, odporúčané ceny parkovného a taktiež návrh
doby spoplatnenia tak, ako považujú za vhodné pre reguláciu parkovania s ohľadom skutočnosti zistené pri
sčítaní vozidiel a parkovacích miest.

Sadzby jednorazového parkovného
V pásme A navrhujeme zachovať aktuálnu cenu parkovného 2,00 €/h.
Cena v pásme B 0,60 €/h je nižšia v porovnaní s parkoviskom na Nálepkovej ulici s rampou, kde je cena 1,00
€/h. Toto nastavenie cien nepovažujeme za vhodné z dôvodu, že nižšia cena „uličného“ parkovania motivuje
k parkovaniu na ulici namiesto využívania veľkokapacitného parkoviska s rampou, ktoré je v najviac vyťažených
časoch obsadené len na cca 60 %. Preto navrhujeme zvýšenie ceny v pásme B na 1,50 €/h a zároveň zníženie
ceny na parkovisku s rampou na Nálepkovej ulici na 0,80 €/h. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť obsadenosť
parkoviska na Nálepkovej ulici, nakoľko vďaka rampovému systému je tu 100 %-ná platobná disciplína a nie je
potrebná kontrola úhrady parkovného mestskou políciou.
Taktiež navrhujeme zníženie ceny v pásme S pri štadióne zo súčasných 0,60 €/h na 0,50 €/h.
Pásma C a E sú „okrajové“ pásma v širšom centre mesta, čomu zodpovedá aj nižšia sadzba parkovného.
Pásmo D (aktualizované po verejnom prerokovaní, od ul. Vážska po Tichú) - cenu hodinového parkovania
navrhujeme rovnakú ako v susednom pásme B.

Pásmo
A
B
C
D - aktualizované
E
N
S

Sadzba
2,00 €/h
1,50 €/h
0,50 €/h
1,50 €/h
0,50 €/h
0,80 €/h
0,50 €/h

Doba spoplatnenia
7:00 – 19:00
7:00 – 19:00
12:00 – 24:00 v prac. dňoch
7:00 - 24:00
7:00 – 16:00 v prac. dňoch
0:00 – 24:00
12:00 – 24:00 v prac. dňoch

Doba spoplatnenia
V pásme A a B navrhujeme zachovať aktuálnu dobu spoplatnenia – celoročne v čase 7:00 – 19:00 h. Taktiež
zachovať režim v pásme N na parkovisku s rampou na Nálepkovej ulici – celoročne v čase 0:00 – 24:00 h.
V pásmach C a S navrhujeme spoplatnenie iba v pracovných dňoch v čase 12:00 – 24:00 h. Čiastočné
spoplatnenie počas dňa (od 12:00 h) má odradiť od celodenného parkovania zamestnancov (bez parkovacej
karty) a čiastočné spoplatnenie v nočných hodinách (do 24:00 h) má viesť k regulácii vozidiel pri bytových
domoch a zároveň pri rodinných domoch motivovať k parkovaniu na súkromných pozemkoch. Spoplatnenie
počas víkendu zatiaľ nenavrhujeme (tým umožníme napr. bezplatné parkovanie návštev počas víkendu), avšak
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je možné ho dodatočne zaviesť. V pásme E navrhujeme platené parkovanie v pracovných dňoch v čase 7:00 –
16:00 h.
V pásme D navrhujeme, aj na základe požiadaviek obyvateľov, spoplatnenie v čase od 7:00 do 24:00 h (najmä
z dôvodu blízkosti centra mesta).

Parkovacie karty ročné
Typy parkovacích
kariet

Cena 1. karty/byt

Rezident pásma*

40 €

160 €

360 €

Rezident

160 €

300 €

600 €

v celej zóne
okrem pásma A

Rezident + A

160 €

300 €

600 €

v celej zóne, vrátane A
(musí byť rezidentom A)

Cena 2. karty/byt

Cena 3. karty/byt

Platnosť karty
iba v pásme trvalého
pobytu**

Abonent S, N

200 €

iba v pásme S a N

Abonent

600 €

v celej zóne okrem pásma A

Návšteva

20 € / 5 dní

v 1 zvolenom pásme, okrem A

* Tento typ parkovacej karty bude mať označenie podľa pásma trvalého pobytu. Napr. Rezident pásma A, Rezident pásma
B, atď. Rezident je tzv. „celomestská“ karta. Platí v celej parkovacej zóne okrem pásma A. Avšak aby si aj rezidenti pásma
A mohli zakúpiť „celomestskú“ kartu, je pre nich vytvorená karta Rezident + A.
** Karta Rezident pásma A a taktiež Rezident pásma D platia aj na rampovom parkovisku na Nálepkovej ul.

Abonent S, N je lacnejší variant abonentskej karty, umožňuje parkovanie iba na 2 parkoviskách.
Abonent je „celomestská“ karta, neplatí však v pásme A.
Parkovacie karty 3-mesačné
Typy parkovacích
kariet

Cena 1. karty/byt

Rezident pásma

15 €

55 €

120 €

Rezident

55 €

100 €

200 €

v celej zóne
okrem pásma A

Rezident + A

55 €

100 €

200 €

v celej zóne, vrátane A
(musí byť rezidentom A)

Cena 2. karty/byt

Cena 3. karty/byt

Platnosť karty
iba v pásme trvalého
pobytu**

Abonent S, N

70 €

iba v pásme S a N

Abonent

200 €

v celej zóne okrem pásma A

* Tento typ parkovacej karty bude mať označenie podľa pásma trvalého pobytu. Napr. Rezident pásma A, Rezident pásma
B, atď. Rezident je tzv. „celomestská“ karta. Platí v celej parkovacej zóne okrem pásma A. Avšak aby si aj rezidenti pásma
A mohli zakúpiť „celomestskú“ kartu, je pre nich vytvorená karta Rezident + A.
** Karta Rezident pásma A a taktiež Rezident pásma D platia aj na rampovom parkovisku na Nálepkovej ul.
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Zľavy z ceny parkovacej karty
Zľavy z ceny parkovacej karty odporúčame zaviesť nasledovne: 10 % z ceny parkovacej karty pre vozidlá
s hybridným pohonom a 30 % s elektromotorom. Aj vozidlo s elektromotorom zaberá pri parkovaní rovnaké
verejné priestranstvo, ako vozidlo so spaľovacím motorom. Poskytnutím zľavy však mesto deklaruje podporu
ekologických vozidiel. Pri návštevníckej karte sa zľavy neposkytujú.
V Trenčíne, jún 2022

Vypracoval: Ing. Igor Ševčík
Ing. Iveta Marčeková
Ing. Miroslava Zrebná
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