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PARKOVANIE 
 

Citácie zákonov o parkovaní 
 
Predpis č. 8/2009 Z. z., 2. časť, II. Hlava 
§ 23 
 
(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju 
cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v 
obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň 
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy.  
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký  
najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Pri státí vodič vozidla nesmie  
obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov.  
 
(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť  
parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej  
premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť  
parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie 
 z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste,  
kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku  
vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich. 
 
(3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom je vodič povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m. 
 
(4) Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka, je povinný dávať znamenie o zmene 
smeru jazdy. 
 
(5) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť 
ostatných účastníkov cestnej premávky; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi vozidla 
pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo 
zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla pritom nesmie 
ohroziť najmä vodičov vozidiel idúcich rovnakým smerom. 
 

 
Zostručnenie zákonov 

 
Vodič sme zastaviť a stáť: 
         1. vpravo v smere jazdy 
         2. v jednom rade 
         3. rovnobežne s okrajom cesty 
         4. čo najbližšie k okraju cesty 
         5. na jednosmernej ceste vpravo aj vľavo 
         6. pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky: vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne              
              šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade 
 
Pri státí:   
         1. musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy 
         2. nesmie obmedziť pohyb chodcov ani cyklistov 
 
Pri zastavení:  
         ● musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. 
 
Parkovanie na parkovisku 
Pri použití parkoviska nemôžete obmedzovať ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom nemôžete znemožniť vjazd 
a výjazd vozidiel. Na parkovisku, ktoré má parkovacie miesta vyznačené sa smie stáť len na nich. Taktiež nemôže 
presahovať do iných parkovacích miest. Pri porušení môžete dostať pokutu: v blokovom konaní do 60€ a v správnom 
konaní do 100€. 
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Parkovanie vedľa vozidla s parkovacím preukazom 
Pokiaľ stojíte alebo parkujete vedľa vozidla s parkovacím preukazom ste povinný mať bočný odstup najmenej 1,2 m.  
 
Zachádzanie na okraj cesty alebo chodníka 
Pokiaľ zachádzate na okraj cesty alebo chodníka ste povinný dať znamenie o zmene smeru jazdy.  
 
           Upozornenie pri vychádzaní z parkovacieho miesta  
           Pri vychádzaní z parkovacieho miesta nemôžete ohroziť ostatných 
           účastníkov cestnej premávky.   
 
           Parkovanie na zeleni 
           Podľa zákona smie vodič zastaviť a stáť na cestnej zeleni a inej  
           verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, len 
           ak to je povolené dopravou značkou.  
 
Parkovanie na chodníkoch 
Na chodníku parkovať nesmie. Chodník môže byť používaný jedine chodcami. Výnimkou je miesto označené dopravnou 
značkou,  dopravným zariadením alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 m . 
 
Zmena v zákone 
Zákaz zastavenia a státia sa zaviedla už aj v zónach s obmedzeným, regulovaným alebo plateným státím a státia na 
chodníku mimo vyznačených parkovacích miest aj napriek 1,5 -metrovému priestoru pre chodcov.  
 
 
§ 25 Vodič nesmie zastaviť a stáť 
      a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, 
      b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,  
      c) na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, 
      d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na   
           križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty, 
      e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu, 
      f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a   
          končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred  
          označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou,  
          platí tento zákaz len pre nástupište a vyznačený priestor, 
      g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi, 
      h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob   
           radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo  
           svetelné signály, 
      i) na vnútornom jazdnom pruhu, 
      j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný   
          jazdný pruh, 
      k) na cestičke pre cyklistov, 
      l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka   
          tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh  
          široký najmenej 3 m, 
      m) na moste, 
      n) pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je  
           parkovisko vyhradené, 
      o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie, 
      p) na električkovom koľajovom páse, 
      q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, 
      r) na kruhovom objazde, 
      s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené   
          dopravnou značkou, 
      t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej   
          3,5 m, 
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      u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo  
           obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov  
           určených na zásobovanie alebo parkovacích miest. 
 
(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce 
zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia. 

 
 

Osobitné označenia a parkovacie preukazy 
 
Osobitné označenie sa môže používať na: 
         a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,  
         b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
         c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti, 
         d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom. 
 
Osobitné označenie sa smie používať, ak takouto osobou je vodič vozidla 
 
Použitie parkovacieho preukazu  
Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je 
odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. 
         ● ak sa parkovací preukaz alebo osobitné označenie nepoužíva na účel, na ktorý bol určený, je vodič povinný ho     
            z vozidla odstrániť 
         ● vodič je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz  
         ● na výzvu policajta sa s ním preukázať  / stačí ak sa ním preukáže prepravovaná osoba 
         ● vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým   
            zdravotným postihnutím. 
 
 
Špeciálne povolenia pre vodičov s osobitne označeným vozidlom a parkovacím preukazom 
      Vodič osobitne označeného vozidla a vodič vozidla s parkovacím 
      preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz 
      státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj 
      tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému 
      okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť 
      cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť 
      vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s 
      výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona. 
 
 


