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Zoznam parkovacích automatov 

 

 

Parkovací automat č. 01 na Galantskej ceste pred Dunajským palácom  

Parkovací automat č. 02 na Galantskej ceste pred budovou Sociálnej poisťovne  

Parkovací automat č. 03 na Hlavnej ulici  pred  administratívnou budovou č.326/23 

Parkovací automat č. 06 momentálne sa nachádza na Hlavnej ulici pred polyfunkčnou budovou            

č. 26/5, treba premiestniť na Vajanského ulicu 

Parkovací automat č. 07 na Dunajskej ulici vedľa Mestského úradu (vedľa obyt.domu.s.č. 46) 

Parkovací automat č. 08 na Nemešsegskej ulici pred obytným domom s.č. 6575/25 

Parkovací automat č. 10  na Dunajskej ulici pred obytným domom č. 369/4 

Parkovací automat č. 11 na Komenského ulici pri trafostanici 

Parkovací automat č. 33 na Nám. Á.Vámbéryho na rohu obytného domu č. 55 

Parkovací automat č. 13 na námestí Á. Vámbéryho pred OD Modrý Dunaj  

Parkovací automat č. 23 na Dunajskej ulici vedľa vchodu č.5 obytného domu s.č. 370/5 

Parkovací automat č. 32 na Kukučínovej ulici vedľa budovy  č.1191/16 

Parkovací automat č. 16 na Komenského ulici pred obytným domom s.č.1214 

Parkovací automat č. 17 na  Kukučínovej ulici pred obytným domom č.1213 

Parkovací automat č. 18 na  Kukučínovej ulici pred obytným domom č.1211 

Parkovací automat č. 19 na Komenského ulici pred domom s.č.484 

Parkovací automat č. 20 na Alžbetínskom námestí pred administratívnou budovou s.č. 1203 

Parkovací automat č. 21 na Štúrovej ulici pred domom č. 1088/3 

Parkovací automat č. 22 na Štúrovej ulici pred Materskou školou 

Parkovací automat č. 14 na Ulici biskupa Kondého  pred obytným domom s.č.374 

Parkovací automat č. 24 na Ulici biskupa Kondého  na rohu obytného domu s.č.5138 

Parkovací automat č. 25 na Bacsákovej ulici vedľa administratívnej budovy  č. 264/18 

Parkovací automat č. 26 na Bacsákovej ulici pred budovou č. 252/8 

Parkovací automat č. 27 na Ružovej ulici vedľa budovy pošty č. 351/11 

Parkovací automat č. 28 na Nám sv.Štefana pred budovou Okresnej prokuratúry č. 33/1 

Parkovací automat č. 29 na Nám sv.Štefana pred domom s.č. 854 

Parkovací automat č. 30 na Športovej ulici pred obytným domom č. 1532/2 

Parkovací automat č. 31 na Radničnom námestí pred obytným domom s.č. 373 

Parkovací automat č. 15 za budovou Mestského kultúrneho strediska 

Parkovací automat č. 12 na Nemešsegskej ulici pred obytným domom s.č. 133  

 Parkovací automat č. 34 na Sládkovičovej ulici vedľa trafostanice  


