
 
 

 
 
TEPLO MODRA, s r.o.              Tel.: +421 / 033 6475169                   Účet : SK5302000000002398027658                   IČO:  43 805 426 
Šúrska 5, 900 01  Modra            e-mail: podatelna@teplomodra.sk     Zápis v OR OS Bratislava I                                   DIČ: 2022478271  
Slovenská republika                   www.teplomodra.sk                            odd. Sro, vložka č.: 48881/B                       IČDPH: SK2022478271 

 
 

 
 
Príloha č. 1 

Cenník dočasného parkovania v meste Modra 
 

P.č.  Druh služby Zóna plateného 
parkovania 

Farebné 
rozlíšenie  

Doba 
použitia 

Výška ceny  
(s DPH)  

1. Parkovací lístok z automatu Zóna „A“ – „D“  biela farba 60 min. (1 
hod.) 

0,30 € 

2. Parkovací lístok z automatu Zóna „E“  biela farba 300 min. (5 
hod.) 

1,00 € 

3.  SMS služba Zóna „A“ – „E“  15 min. 0,00 € 
4. SMS služba (elektronický 

parkovací lístok) 
Zóna „A“ – „D“  60 min. (1 

hod.) 
0,50 € 

5.  SMS služba (elektronický 
parkovací lístok) 

Zóna „E“  300 min. (5 
hod.)  

1,50 € 

6.  Mobilná aplikácia (elektronický 
parkovací lístok) 

Zóna „A“ – „D“  60 min.  
(1 hod.) 

0,35 € 

7.  Mobilná aplikácia (elektronický 
parkovací lístok) 

Zóna „E“  300 min.  
(5 hod.) 

1,20 € 

8. 1. (prvá) Rezidentská 
parkovacia karta vydaná 

k bytovému priestoru fyzickej 
osobe s vlastníckym právom 
k nehnuteľnosti – bytovému 

priestoru a zároveň s trvalým 
pobytom viažucom sa k danej 

nehnuteľnosti 

Zóna „A“ – „E“ 
 
 
 
 
 

 

biela farba 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 rok 
 
 
 
 
 
 
 

 

50,00 € 
 
 
 
 
 

 

9. 2. (druhá) Rezidentská 
parkovacia karta vydaná 

k bytovému priestoru fyzickej 
osobe s vlastníckym právom 
k nehnuteľnosti – bytovému 

priestoru a zároveň s trvalým 
pobytom viažucom sa k danej 

nehnuteľnosti 

Zóna „A“ – „E“ žltá farba 
 

1 rok 
 

100,00 € 

10. Rezidentská parkovacia karta 
s vlastníckym právom 

k nehnuteľnosti - nebytovému 
priestoru bez trvalého pobytu 

viažucom sa k danej 
nehnuteľnosti 

Zóna „A“ – „E“ modrá farba 1 rok 250,00 € 

11. Rezidentská parkovacia karta 
s vlastníckym právom 

k nehnuteľnosti - bytovému 
priestoru bez trvalého pobytu 

viažucom sa k danej 
nehnuteľnosti 

Zóna „A“ – „E“ zelená farba 1 rok 150,00 € 

12. Rezidentská parkovacia karta 
bez vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti - bytovému 

Zóna „A“ – „E“ červená farba 1 rok 150,00 € 


