Mesto Podolínec
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci
Dňa: 23.6.2016
Predkladá: Mgr. Mularčík
Vypracovala: Mgr. Mularčík

Názov: VZN č. 3/2016 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje
VZN č. 3/2016 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel a Prevádzkového poriadku pre zónu plateného parkovania v meste
Podolínec

Dôvodová správa
Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta
a regionálnej politiky prerokovala na svojom zasadnutí dňa 8.6.2016 koncepciu parkovania na
námestí v Podolínci. Komisia doporučuje schváliť VZN č. 3/2016 a prevádzkový poriadok
pre zónu plateného parkovania v meste Podolínec, ktorý je súčasťou VZN.

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Podolínec č. X/2016,
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 3/2016 bod X/X
dňa 23.6.2016
Mestské zastupiteľstvo v Podolínec v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel (ďalej len „VZN“):
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN je:
- vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie motorových
vozidiel na území mesta Podolínec (ďalej len „mesto“),
- určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
- určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
- určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
- spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest.
Čl. II.
Úseky miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie motorových vozidiel
1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií
a parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve mesta:
a) parkovisko na námestí (centrum mesta) č.d 3, od č.d. 68 po č.d. 33
b) parkovisko na námestí od č.d. 20 po č.d. 29
2) Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie
motorových vozidiel sa určí použitím dopravných značiek „IP 17a: platené parkovisko“
(parkovacie miesta s plateným státím) a E 13: dodatková tabuľka s textom pre vyhradené
parkovanie, na ktorej budú uvedené údaje, v akom čase je parkovisko spoplatnené a za akých
podmienok možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady, prípade vyznačenie symbolu
spôsobu státia a podľa možnosti vodorovným dopravným značením.
3) Mesto Podolínec si vyhradzuje právo uzavrieť parkovisko z dôvodov prevádzkových,
technických a v prípade potreby využitia parkoviska na iný účel.

Čl. III.
Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie
motorových vozidiel
1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.
2) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií a parkoviskách sa vyberá na jedno parkovacie miesto za každú začatú
hodinu zakúpením parkovacieho lístka u pracovníka parkovacej služby, uhradením v platiacej
stanici, prípadne parkovacou kartou.
3) Parkovné sa platí na všetkých vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve mesta v čase: pondelok – piatok: 8.00 – 16.00
hodiny.
4) Dni štátnych sviatkov a dni pracovného pokoja: bezplatne.
5) Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel:
a) jednorazové parkovné „Parkovací lístok“
1. osobné automobily: každá začatá hodina 0,20 € platbou v hotovosti u parkovacej služby.
2. pri strate parkovacieho lístka sa účtuje poplatok 10,0 €, pri strate parkovacej karty 35 €.
3. časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
b) parkovacia karta – platná na evidenčné číslo pre vlastníka na jedno osobné motorové
vozidlo s trvalým pobytom na námestí na parkovanie v zóne s parkovacou službou – 35 €/12
mes.
c) parkovacia karta – platná na evidenčné číslo pre majiteľa prevádzky na námestí
Mariánskom na jedno osobné motorové vozidlo na parkovanie v zóne s parkovacou službou –
100 €/12 mes.
6) Spôsob preukázania uhradeného, prípadne zakúpeného parkovného:
- pri parkoviskách s parkovacou službou – platným parkovacím lístkom vydaným parkovacou
službou.
7) Platiteľ parkovného je povinný umiestniť na čas parkovania pred jeho začiatkom platný
doklad o zaplatení parkovného (parkovací lístok alebo parkovaciu kartu) viditeľne za čelné
sklo vozidla tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla a ďalej
sa riadiť dopravným značením a prevádzkovým poriadkom parkovania. V prípade nesplnenia
si tejto povinnosti sa uvedené hodnotí ako neuhradenie parkovného.
8) Od platenia parkovného na parkoviskách s parkovou službou sú oslobodené osoby
zdravotne ťažko postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím
preukazom so symbolom „O1“ – prepravujúce osobu ťažko zdravotné alebo ťažko pohybovo
postihnutú, odkázanú na individuálnu prepravu vydaným úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny avšak len ak miesta vyhradené pre tieto vozidlá sú už obsadené.
Čl. IV.
Spôsob zabezpečenia prevádzky úsekov miestnych komunikácií a parkovísk

vymedzených na dočasné parkovanie
1) Prevádzku parkovacích miest vykonáva mesto Podolínec.
2) Pravidlá užívania parkovacích miest držiteľmi alebo užívateľmi motorových vozidiel na
úsekoch miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie budú
určené prevádzkovými poriadkami, ktoré vydá prevádzkovateľ parkovacích miest.

Čl. V.
Kontrolná činnosť
Kontrolu plnenia ustanovení tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonáva Mestská
polícia Podolínec.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. X/2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Podolínec na
pripomienkovanie občanom dňa............................a zvesené dňa...........................
2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Podolínci dňa................uznesením č..............

Čl. VII.
Účinnosť
Toto VZN mesta Podolínec č. X/2016 nadobúda účinnosť po vyvesení na úradnej tabuli,
dňom: 1.8.2016

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta

Prevádzkový poriadok
pre zónu plateného parkovania v meste Podolínec
1. Prevádzkovateľ:

Mesto Podolínec
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolínec

2. Názov a lokalita parkoviska:

Zóna plateného parkovania v meste Podolínec vymedzená
dopravnými značkami IP17a (platené parkovisko) a E 13:
dodatková tabuľka s textom pre vyhradené parkovanie

3. Prevádzková doba:

Podľa čl. IX. tohto prevádzkového poriadku

4. Režim vyberania poplatkov:

a) zakúpením parkovacieho lístka,
b) zakúpením parkovacej karty

5. Poplatok za parkovanie:

Cenník parkovného tvorí prílohu č. 1
I. Základné ustanovenie

1. Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky dočasného parkovania na
parkovacích miestach na vymedzených komunikáciách s možnosťou platby zabezpečenou
parkovacou službou a predplatnými parkovacími kartami.
2. Tento prevádzkový poriadok je schválený uznesením č. X/2016 Mestského zastupiteľstva.
II. Všeobecné podmienky
1. Parkovanie a státie na vyznačených parkovacích miestach je povolené len motorovým
vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahujem 3500 kg a súčasne rozmery vozidla
nepresahujú 1,8 m x 5 m.
2. Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené a označené
príslušnou dopravnou značkou je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie ich
prívesov a návesov.
3. Parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre osoby so zdravotným
postihnutím je pre užívateľov vozidiel s daným preukazom nespoplatnené. Vyhradené
parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím musia byť označené príslušným
zvislým a vodorovným dopravným značením.
4. Pod pojmom užívateľ parkovacieho miesta, resp. užívateľ parkoviska sa pre potreby tohto
parkovacieho poriadku rozumie vodič motorového vozidla, ktorý zaparkoval vozidlo na
vyznačenom parkovacom mieste.
5. Užívateľ parkovacie miesto v zóne parkovania môže len užívateľ, ktorý súhlasí s týmto
prevádzkovým poriadkom.
6. Užívateľ, ktorý užíva parkovacie miesto je povinný uhradiť parkovné podľa čl. X. tohto
prevádzkového poriadku na celý čas parkovania v rámci prevádzkovej doby jednotlivých
parkovacích miest.
III. Parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov parkovacích kariet
1. Parkovací lístok, alebo predplatnú parkovaciu kartu, je vodiť povinný viditeľne umiestniť
za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov
na parkovacom lístku.
2. V čase mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach
parkovanie bezplatné.

3. Parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov parkovacích kariet sú určené pre obyvateľov
s trvalým pobytom na Nám. Mariánskom Podolínec a pre majiteľov prevádzok na Nám.
Mariánskom Podolínec v rámci zóny parkovania, ktorí splnia podmienky uvedené v čl. IV.
tohto prevádzkového poriadku, ktorí uhradí parkovné zakúpením parkovacej karty podľa
podmienok stanovených ďalej v tomto prevádzkovom poriadku.
4. Parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť za predným sklom motorového
vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov na lícovej strane parkovacej
karty.
IV. Podmienky pre vydanie parkovacej karty
1. Na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (obyvateľ s trvalým pobytom na Nám.
Mariánskom Podolínec, a majiteľ prevádzky na Nám. Mariánskom Podolínec), ktorý splní
nasledujúce podmienky, môže prevádzkovateľ vydať vodičovi motorového vozidla
parkovaciu kartu pre zónu parkovania. Na vydanie parkovacej karty nie je právny nárok.
O výdaji parkovacej karty rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravnoregulačnej situácie.
2. Vodič motorového vozidla musí uzatvoriť s prevádzkovateľom zmluvu o podmienkach
parkovania s parkovacou kartou. Parkovacia karta je dohodnutým potvrdením o uzatvorení
zmluvy.
3. Pre výdaj parkovacej karty je vodič povinný predložiť nasledujúce doklady:
a) občiansky preukaz s trvalým pobytom v zóne parkovania
b) list vlastníctva bytu v zóne nie starší ako 3 mesiace, alebo potvrdenie o podielníctve
v bytovom družstve, výmer o pridelení bytu, alebo nájomnú zmluvu
c) list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej má vodič otvorenú prevádzku
d) potvrdenie o prevádzke, resp. prevádzkovej dobe overenú mestským úradom Podolínec
e) technický preukaz vozidla, ktorého EČV bude vyznačené na parkovacej karte.
4. Parkovacia karta musí obsahovať nasledujúce údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v
opačnom prípade je neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola parkovacia karta vydaná.
5. Uzatvorením zmluvy a vydaním parkovacej karty vzniká žiadateľovi právo parkovať
v zóne parkovania, na miestach označených dopravnou značkou „IP 17a: platené parkovisko“
(parkovacie miesta s plateným státím) a E 13: dodatková tabuľka s textom pre vyhradené
parkovanie, na ktorej budú uvedené údaje, v akom čase je parkovisko spoplatnené a za akých
podmienok možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady, prípade vyznačenie symbolu
spôsobu státia.
6. Právo držiteľa parkovacej karty je obmedzené na dobu platnosti karty a po uplynutí tejto
doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ parkovacej karty je povinný
kartu po uplynutí doby jej platnosti vrátiť prevádzkovateľovi.
V. Podmienky pre vydanie služobnej parkovacej karty
1) Na základe písomnej žiadosti môže prevádzkovateľ vydať služobnú parkovaciu kartu (ďalej len
SPK), ktorá umožňuje parkovanie na všetkých voľných parkovacích miestach (pre obmedzený počet
služobných motorových vozidiel). Služobnú parkovaciu kartu je možné vydať orgánom Policajného
zboru SR, orgánom Mesta Podolínec, Mestskému úradu Podolínec, Organizáciám v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, Mestskej polícii, Zdravotníckej a záchrannej službe, Súdom a prokuratúre,
Požiarnemu zboru SR, správcom inžinierskych sietí pri plnení služobných úloh a zamestnancom
mestského úradu.

VI. Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska
1. Prevádzkovateľ je oprávnený:
a) vyberať parkovné,
b) požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto parkovacieho poriadku,
c) uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva alebo rizika nebezpečenstva,
ktoré by mohlo mať priamy alebo nepriamy vplyv na ohrozenie zdravia a majetku užívateľa,
ako aj prevádzkovateľa,
d) odmietnuť vjazd na parkovisko vozidlám, ktorých technický stav nezodpovedá platným
právnym predpisom o cestnej premávke, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám so
snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré môžu
poškodiť majetok prevádzkovateľa, alebo majetok tretej osoby, nachádzajúce sa v priestoroch
parkoviska,
e) upozorniť príslušníkov mestskej polície alebo policajného zboru, aby inštalovala technický
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, prípadne dala pokyn na jeho
odtiahnutie na náklady užívateľa, ak užívateľ koná v rozpore s týmto prevádzkovým
poriadkom alebo s dopravnými predpismi.
f) vymáhať náhradu akejkoľvek škody, ktorú užívateľ spôsobí prevádzkovateľovi alebo tretej
osobe v priestoroch parkoviska.
2. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle tohto prevádzkového poriadku a v súlade
s ostatnými všeobecne platnými predpismi,
b) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku, odstrániť všetky prekážky, ktoré môže mať
vplyv na plynulú prevádzku parkoviska,
c) umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom,
d) označiť parkovisko podľa zóny a typu parkoviska,
e) zamietnuť vjazd motorovým vozidlám s celkovom hmotnosťou nad 3,5 t alebo s rozmerom
väčším ako 1,8 m x 5m okrem zásobovania,
f) vykonávať kontrolu a monitoring parkoviska počas prevádzkovej doby.
VII. Zodpovednosť za škodu
1. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti alebo
tohto prevádzkového poriadku.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú užívateľovi na
prevádzkovaných parkoviskách, vrátane krádež vozidla, alebo jeho časti, spôsobenú treťou
osobou,
3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené vo vozidle, taktiež neručí za voľne
odmontovateľné časti vozidla.
4. Vozidlá, ktoré sú umiestnené na parkovisku, musia byť v riadnom technickom stave
a musia byť schválené k používaniu v prevádzke. Pokiaľ z vozidla budú odstránené evidenčné
značky a pokiaľ vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla možno dôvodne
predpokladať, že sa ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto vozidlom zaobchádzané v súlade
s platnými právnymi predpismi.
5. Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí
a vozidiel zaparkovaných na verejných parkoviskách. Zaparkované vozidlá nie sú strážené
a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas
parkovania.
6. Užívatelia a všetky ostatné osoby zdržiavajúce sa v priestoroch parkoviska sú povinné
starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľ nevznikla škoda, pričom zodpovedajú za všetky
škody spôsobené nimi alebo ich vozidlami na majetku prevádzkovateľ parkoviska.

VIII. Kontrola
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním prevádzkového poriadku vykonáva Mestská polícia
a poverený pracovník prevádzkovateľa s platným preukazom
IX. Prevádzková doba spoplatnenia zóny parkovania
Prevádzková doba pre zónu plateného parkovania je:
Pondelok – Piatok

od 8.00 h do 16.00 h

V prípade, že štátny sviatok pripadne na pracovný deň, je tento deň považovaný za deň
pracovného pokoja, t.j. parkovanie je bezplatné.
X. Poplatky za parkovanie v zóne parkovanie pre všetky druhy parkovania
Cenník parkovného pre jedno vozidlo pre všetky druhy parkovania tvorí Prílohu č. 1 prevádzkového
poriadku.
Cenník parkovného, ako aj jeho zmeny schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Podolínci.

XI. Záverečné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok pre zónu parkovania sú povinní dodržiavať všetci občania a návštevníci
mesta Podolínec využívajúci parkovacie miesta na vymedzených komunikáciách.
2. Pre právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom parkoviska vyplývajúce z tohto
prevádzkového poriadku parkovísk platí právo SR, a to aj v prípade, ak užívateľ je cudzinec.
3. Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania nadobúda účinnosť od 1.8.2016.
4. Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania je umiestnený na webovej stránke mesta.
5. Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku zóny plateného parkovania je príloha
č. 1 Cenník parkovného.

Príloha č. 1: Cenník parkovného
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel:
a) jednorazové parkovné „Parkovací lístok“
1. osobné automobily: každá začatá hodina 0,20 € platbou v hotovosti u parkovacej služby.
2. pri strate parkovacieho lístka sa účtuje poplatok 10,0 €, pri strate parkovacej karty 35 €.
3. časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
b) parkovacia karta – platná na evidenčné číslo pre vlastníka na jedno osobné motorové vozidlo
s trvalým pobytom na námestí na parkovanie v zóne s parkovacou službou – 35 €/12 mes.
c) parkovacia karta – platná na evidenčné číslo pre majiteľa prevádzky na námestí Mariánskom na
jedno osobné motorové vozidlo na parkovanie v zóne s parkovacou službou – 100 €/12 mes.

