MESTO VRANOV NAD TOPĽOU

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Vranov nad Topľou

č. 163/2017

Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona NR SR č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6a zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení niektorých predpisov v y d á v a
pre územie mesta Vranov nad Topľou toto :
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou
č. 163
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta
Vranov nad Topľou,
na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou v súlade s § 11 ods. 4 písm. g)
zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Vranov nad Topľou (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Vranov nad Topľou na
určených úsekoch miestnych komunikácií v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého
dopravného značenia,
b) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1,
c) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
d) oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie :
a) motorovým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1, N1 a L2,
b) miestnymi komunikáciami sú miestne komunikácie vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou (ďalej
len „mesto“), ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská a verejné priestranstvá,
ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
c) dočasným parkovaním je parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zóne
plateného parkovania (čl. 2),
d) dočasne vyhradené parkovacie miesto pre konkrétnych užívateľov je parkovacie miesto, ktoré je na
základe príslušného dopravného značenia označené ako parkovacie miesto s vyhradeným státím, a to
počas doby jeho vyhradenia,
e) EČV sa rozumie evidenčné číslo vozidla.
(3) Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania (čl. 2) počas vymedzenej doby
(ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis
neustanovujú inak.
(4) Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (čl. 2) zabezpečuje právnická osoba
poverená mestom (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s osobitným predpisom3. Výnos úhrad za
dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa4 a odplatou prevádzkovateľa
za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených ekonomických
nákladov a nájomného.
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Zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
§3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
3
Zákon č.138/1991 z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
4
§6a ods.3 časť vety za bodkočiarkou zákona č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov
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Čl. 2
Zóna plateného a rezidentského parkovania
(1) Zónou plateného parkovania sú miestne komunikácie na uliciach uvedených v prílohe č. 1. Grafický
plán je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Zónou rezidentského parkovania sú parkovacie miesta nachádzajúce sa pri bytových domoch na Sídlisku
I, Sídlisku II a pri bytovom dome na Námestí slobody (NS) č. 97. Grafický plán je uvedený v prílohe
č. 2.
(3) Za súčasť zóny plateného a rezidentského parkovania sa nepovažujú úseky miestnych komunikácií, vo
vzťahu ku ktorým mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom užívaní podľa osobitného
predpisu5 .
(4) Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania je možné výlučne
na parkovacích plochách označených dopravným značením.6

Čl. 3
Doba spoplatnenia dočasného parkovania
(1) Doba spoplatňovania sa určuje nasledovne :
pondelok – piatok : od 7.30 hod. do 18.00 hod.,
sobota – nedeľa : bezplatne
(2) Počas uvedenej doby je parkovanie spoplatňované v súlade s aktuálnym cenníkom, ktorý tvorí prílohu
č. 3 tohto nariadenia.
(3) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo dobu spoplatňovania, počas štátnych sviatkov a dní
pracovného pokoja uznaných v Slovenskej republike sa úhrada neplatí.

Čl. 4
Podmienky parkovania na parkovacích miestach
(1) V rámci zóny plateného parkovania môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie M1 a N1 s dĺžkou
do 5,5 m a kategórie L.
(2) Motorové vozidlá kategórie M1 s dĺžkou nad 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m, M3 a N2 nemôžu parkovať
v zóne plateného parkovania. Motorovým vozidlám týchto kategórií je povolené iba zastavenie na čas
nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovarov či osôb.
(3) Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce motorové vozidlá
(vodič) dočasne zaparkované na miestnych komunikáciách v zóne plateného parkovania (ďalej len
„platiteľ úhrady“).
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§8 zákona č.135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Príloha č.1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 5
Spôsob a výška úhrady
(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v zóne plateného parkovania je
stanovená v zmysle prílohy č. 3.
(2) Úhrada za dočasné parkovanie musí byť zaplatená vopred na celý čas jednorazového alebo vopred na
celý čas opakovaného dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia.
(3) Úhradu za dočasné parkovanie na parkovacích miestach vo vymedzenom území je možné realizovať:
a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate (ďalej len „parkovací lístok“),
b) predplatením parkovacej karty na parkoviská (ďalej len „parkovacia karta“),
c) zakúpením SMS parkovacieho lístka (ďalej len „SMS parkovací lístok“),
d) zakúpením elektronického parkovacieho lístka (ďalej len „elektronický parkovací lístok“),
e) úhradou za dočasné vyhradenie parkovacieho miesta.
(4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.

Čl. 6
Doklad o zaplatení úhrady
(1) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na EČV) je:
a) platný parkovací lístok z parkovacieho automatu,
b) platná parkovacia karta,
c) platný SMS parkovací lístok,
d) platný elektronický parkovací lístok,
e) potvrdenie o úhrade dočasne vyhradených miest pre konkrétnych užívateľov.
(2) Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích miestach,
a to po dobu vyznačenú na tomto lístku.
(3) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel, ktorého EČV je na nej vyznačené,
v zóne plateného parkovania jej držiteľovi, a to po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte.
Parkovaciu kartu možno vydať záujemcovi len v prípade, ak preukáže splnenie podmienok podľa tohto
nariadenia. Parkovacia karta sa vydáva na obdobie jeden rok.
(4) Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu, je platiteľ úhrady povinný umiestniť za predné
sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane parkovacieho lístku
alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak z parkovacieho lístka alebo
z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný ku kontrole dodržiavania
tohto nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie.
(5) SMS parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia SMS parkovacieho lístka, ktorý
potvrdzuje vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. SMS parkovací lístok umožňuje dočasné
parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích miestach v zóne plateného parkovania, a to
po dobu 60 minút od jeho zakúpenia. V prípade zakúpenia viac ako jedného SMS parkovacieho lístka,
platnosť každého ďalšieho zakúpeného SMS parkovacieho lístka nastáva po uplynutí platnosti toho
prechádzajúceho.
(6) Neoprávnené vytváranie, napodobňovanie alebo pozmeňovanie dokladov o zaplatení úhrady tak, aby boli
považované za pravé, sa zakazuje.
(7) V prípade straty alebo značného poškodenia parkovacej karty má jej držiteľ nárok na vydanie duplikátu
parkovacej karty. Prevádzkovateľ vyhotoví duplikát parkovacej karty podľa prvej vety po doručení
žiadosti a úhrade manipulačného poplatku. Prevádzkovateľ určí výšku manipulačného poplatku najviac
v sume päť eur.

Čl. 7
Osobitné ustanovenia o parkovacej karte
(1) Parkovacie karty sa členia na nasledovné kategórie:
a) parkovacia karta,
b) vyhradzovacia parkovacia karta,
c) zvýhodnená parkovacia karta.
d) rezidentská parkovacia karta
e) návštevnícka parkovacia karta
(2) Vyhradzovacia parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie oprávneného motorového vozidla na
konkrétne určenom dočasne vyhradenom parkovacom mieste. Na konkrétne určené dočasne vyhradené
parkovacie miesto nemožno vydať viac vyhradzovacích parkovacích kariet pre rôzne osoby.
(3) Obyvatelia s trvalým pobytom vo Vranove nad Topľou starší ako 70 rokov a obyvatelia s trvalým
pobytom vo Vranove nad Topľou – držitelia Jánskeho plakety – zlatá alebo vyššia, majú nárok na
zvýhodnenú parkovaciu kartu, platnú na všetkých platených líniových parkoviskách zóny. Jednému
obyvateľovi môže byť vydaná maximálne jedna zvýhodnená parkovacia karta pre vozidlo, ktorého je
držiteľom.
(4) Pre výdaj zvýhodnenej parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady – originály
k nahliadnutiu :
- občiansky preukaz žiadateľa, z ktorého vyplýva trvalý pobyt vo Vranove nad Topľou,
- Jánskeho plaketu (platí pre jej držiteľov),
- osvedčenie o evidencií vozidla, z ktorého vyplýva, že žiadateľ je vlastníkom vozidla, na parkovanie
ktorého sa má zvýhodnená neprenosná karta vzťahovať,
- platný vodičský preukaz žiadateľa
(5) Rezidentskú parkovaciu kartu možno vydať výlučne rezidentovi, pričom za rezidenta sa považuje
- fyzická osoba, ktorá je vlastníkom obytnej jednotky ( bytu ) v príslušnej časti zóny plateného
a rezidentského parkovania, používa vozidlo na súkromné účely a potrebuje parkovať v mieste svojho
bydliska
- právnická osoba, ktorá je vlastníkom obytnej jednotky ( bytu ) v príslušnej časti zóny plateného
a rezidentského parkovania,
- nájomca obytnej jednotky, ak ide o nájom družstevného bytu, nájom bytu v osobnom vlastníctve alebo
nájom bytu vo vlastníctve mesta
- osoba, ktorá je odkázaná na dennú starostlivosť (ďalej len „dotknutá osoba“) zo strany tretích osôb, má
trvalý pobyt v príslušnej obytnej jednotke
- oprávnená osoba zabezpečuje poskytovanie dennej starostlivosti dotknutej osobe, za týmto účelom
využíva motorové vozidlo
- oprávnená osoba je blízkou osobou dotknutej osoby, alebo inému subjektu, ktorý je oprávnený
poskytovať žiadateľovi dennú starostlivosť
- žiadateľ a dotknutá osoba splnia podmienky ustanovené v tomto nariadení
Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na rezidentských
parkovacích miestach nachádzajúcich sa pri bytových domoch na Sídlisku I, Sídlisku II, pri bytovom dome
na Námestí slobody (NS) 97 a v centrálnej mestskej zóne (CMZ) na Pribinovej ulici.
Rezidentská parkovacia karta bude odlíšená farebne a to podľa trvalého pobytu rezidenta (Sídlisko I,
Sídlisko II, NS 97, Pribinova ulica), kde sa nachádzajú rezidentské parkovacie miesta.
Ak rezident nenájde voľné parkovacie miesto na miestach na to určených, má nárok zaparkovať aj
na všeobecne platenom parkovacom mieste - pre Sídlisko I jednosmerné ulice napojené na Ulicu Janka
Kráľa, pre Sídlisko II Ulica 1. mája, pre Pribinovu ulicu Ulica Dr. C. Daxnera.
Na obytnú jednotku je možné vydať najviac dve rezidentské karty pre konkrétne motorové vozidlo
s EČV predmetného vozidla.

(6) Rezident preukazuje štatút rezidenta:
- občianskym preukazom ( trvalé bydlisko )
- potvrdením o prechodnom pobyte z Polície SR nie starším ako 3 mesiace spolu s potvrdením resp.
súhlasom spoločenstva vlastníkov bytov
- súhlasom vlastníka bytu.
(7) Návštevnícka parkovacia karta umožňuje parkovanie návštevy rezidenta v danej rezidentskej lokalite
alebo na všeobecne platenom parkovacom mieste v rozsahu najviac 21 kalendárnych dní v kalendárnom
roku. Návštevnícka parkovacia karta bude dostupná na vyžiadanie rezidenta v kancelárií 1. kontaktu
MsÚ a bude viazaná na konkrétne EČV. Za zapožičanie návštevníckej parkovacej karty bude
účtovaný vratný manipulačný poplatok 15,- €. Počet návštevníckych parkovacích kariet určí mesto
podľa aktuálneho vývoja dopravnej situácie.

Čl. 8
Oslobodenie od úhrady
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené:
a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, ozbrojených
síl a zborov SR a Mestskej polície Vranov nad Topľou,
b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri služobnom
výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách pri služobnom výkone,
c) služobné vozidlá štátnych orgánov a inštitúcií,
d) vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,
e) motorové vozidlá, ktorých držiteľom je držiteľ parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, ak splnia podmienku uvedenú v odseku 3.
(2) Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového vozidla alebo
služobným preukazom vodiča motorového vozidla, ak ďalej nie je uvedené inak.
(3) Držiteľ parkovacieho preukazu7 osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „FO ŤZP“),
preukazuje oslobodenie od úhrady parkovného len na miestach vyhradených pre FO ŤZP príslušným
dopravným značením, umiestnením parkovacieho preukazu FO ŤZP viditeľne za čelné sklo motorového
vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.

Čl. 9
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území mesta Vranov nad
Topľou sú oprávnení vykonávať:
a)
primátor mesta,
b)
Mestská polícia mesta.
(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.8
(3) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných subjektov vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá
vyplýva z osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

_______________________________________________________________________________________
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§ 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 447/2008 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
8
Napríklad zákon č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čl. 10
Prechodné ustanovenia
(1) Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní rezidentov a podmienok parkovania v rezidentských
lokalitách ( čl. 2; čl. 7, bod 5, 6, 7 ) sa do 15. decembra 2017 nepoužijú. Do tohto termínu
prevádzkovateľ pripraví potrebné prevádzkové zabezpečenie vrátane realizácie príslušného dopravného
projektu, ktorý bude pojednávať okrem dopravno – organizačného režimu rezidentského parkovania aj
vyhradenie 4% kapacity parkovacích miest pre každý uličný úsek pre držiteľov parkovacieho preukazu
FO ŤZP, podľa osobitných predpisov7. V období do 15. decembra 2017 držiteľ parkovacieho preukazu
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je oprávnený parkovať bezplatne v celej zóne plateného
parkovania.
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vranov nad Topľou o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou sa v súlade s § 11 odst. g zákona NR SR
č.369/1990 Z. z. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u z n i e s l o
mestské
zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou dňa 29.6.2017, uznesením číslo 140/2017.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Vranov nad Topľou, bolo vyvesené na pripomienkovanie občanov dňa 07.04.2017 a zvesené dňa
24.4.2017.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Vranov nad Topľou, nadobúda účinnosť dňom 1.8.2017.
(4) Schválené Všeobecne záväzné nariadenie číslo 163 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou bolo vyvesené dňa 07.07.2017 a zvesené dňa
24.07.2017.

Ing. Ján Ragan v. r.
primátor mesta

Ing. Imrich Kónya v. r.
prednosta MsÚ

Príloha č. 1

Zoznam miestnych komunikácií na dočasné parkovanie v meste Vranov nad Topľou

- parkovisko pri ELA markete
- parkovisko oproti Bazilike narodenia Panny Márie
- parkovisko od daňového úradu po SLSP
- parkovisko na Ulici Dr. C. Daxnera
- parkovisko za poštou MAX (stará pošta)
- parkovisko pri Babylone
- parkovisko pri obradnej sieni
- parkovisko na Ulici Pribinova
- parkovisko za MsDK.
- parkovisko pri CVČ
- parkovisko na Ulici Hviezdoslavova
- parkovisko na Ulici 1. mája – pri MŠ
- parkoviská - jednosmerky Sídlisko I.
- parkovisko na Ulici Štúrova
- parkovisko na Ulici Rázusova
- parkovisko na Ulici Kalinčiakova

parc. C-KN č. 208/3
196 m2
parc. C-KN č. 192
540 m2
parc. C-KN č.3315/12
1110 m2
parc. C-KN č. 1645/83, 1512/1 (446 m2)
parc. C-KN č. 3268 (249 m2)
695 m2
parc. C-KN č. 180/1
394 m2
parc. C-KN č. 158
89 m2
parc. C-KN č. 1520/36
1473 m2
parc. C-KN č. 3269
275 m2
parc. C-KN č. 1456/2 (420m2)
č.1450/4 (135m2)
555 m2
parc. C-KN č. 1924/32
250 m2
parc. C-KN č. 3265
263 m2
parc. C-KN č. 3296 (130m2),
č.3294 (375m2)
505 m2
parc. C-KN č. 3273/3 (531m2),
č.3273/2 (664m2)
1195 m2
parc. C-KN č. 3267
78 m2
parc. C-KN č. 3266/1
138 m2
parc. C-KN č. 1918/1 (387m2),
č.1918/2 (1018m2)
1405 m2

Príloha č. 3
Cenník parkovného

Položka

Sadzba

Platba v parkovacom automate (parkovací lístok) a prostredníctvom mobilnej aplikácie pre
smartfóny s možnosťou úhrady prostredníctvom SMS pre klasické mobilné telefóny 0,50 €/hod
(elektronický parkovací lístok), prevádzková doba : pondelok – piatok 07.30 – 18.00 hod.
Sadzba pri SMS platbe bez registrácie, pondelok–piatok 07.30–18.00 hod.

0,60 € /hod

Držiteľ parkovacieho preukazu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím (podľa Z. parkovanie zdarma, na miestach vyhradených pre ZŤP osoby
447/2008 Z.z.)
v zmysle platnej legislatívy
Parkovacia karta

250,- € / rok

Zvýhodnená parkovacia karta

1,- €/rok

Vyhradzovacia parkovacia karta

600,- € / rok

Rezidentská parkovacia karta (1. karta)

5,- € / rok

Rezidentská parkovacia karta (2. karta)

20, € / rok

Návštevnícka parkovacia karta

5,- €/21 kalendárnych dní + vratný manipulačný poplatok 15,- €

Parkovacie karty vzťahujúce sa na EČV vozidla s elektrickým a hybridným pohonom
(neprenosné). Zľavu je možné uplatniť predložením technického preukazu vozidla, ktorý Zľava 10% z uvedeného cenníka
preukazuje túto skutočnosť o vozidle.
Administratívny poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu odcudzenia alebo
5,- €
zmeny EČV po predložení príslušných dokladov
Všetky parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou o úsekoch miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v meste Vranov nad Topľou.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.

