
 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych 

komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových 

vozidiel 
 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

vydáva  

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových 

vozidiel 
 

Úvodné ustanovenie  

§ 1 

Predmet dodatku 
 

Tento dodatok mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves             

č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie 

motorových vozidiel (ďalej len „VZN“). 

 

§ 2 

Základné ustanovenie 

 

1. § 4 Určenie výšky a spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 

ods. 5 znie: 

„ 5. Zníženie ceny celoročnej parkovacej známky na sumu 20,00 € / kalendárny rok  platí 

pre fyzické osoby, ktoré sú majiteľmi motorového vozidla a majú trvalý pobyt na 

uliciach: 

 - Letná 50 – 78 

 - Zimná 33 - 93 

 - Gorazdova 2 – 24 (párne čísla), 1 – 17 (nepárne čísla) 

       - Štefánikovo námestie 7 – 21 (nepárne čísla) 

        - Námestie SNP 1, 3, 5, 7 

  - Stará cesta 4 

 Vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu a trvalý pobyt budú fyzické osoby 

preukazovať predložením technického preukazu k nahliadnutiu.“ 

 

2. Do § 4 Určenie výšky a spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie: 

„7. V prípade straty celoročnej parkovacej známky nie je možné požiadať o náhradnú 

parkovaciu známku, je potreba zakúpenia novej celoročnej parkovacej známky. 

V prípade odcudzenia motorového vozidla, prípadne poškodenia okna motorového 

vozidla na ktorom je umiestnená celoročná parkovacia známka je možné požiadať 

o náhradné vydanie celoročnej parkovacej známky. Cena za náhradné vydanie 

celoročnej parkovacej známky je 15 €, to platí aj pre náhradné vydanie celoročnej 

parkovacej známky zakúpenej po 30.6. príslušného kalendárneho roku. Odcudzenie 



 

 

motorového vozidla a poškodenia okna motorového vozidla na ktorom bola 

umiestnená celoročná parkovacia známka je potrebné preukázať hodnoverným 

dokladom.“ 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

1. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel bol 

zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Spišská Nová Ves od 

05.02.2020. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k  

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 na zasadnutí dňa 20.02.2020, pod č. .../2020; 

dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 bol vyhlásený vyvesením na 

úradnej tabuli dňa XX.XX.XXXX a nadobúda účinnosť dňom 09.03.2020. 

 

 

 

 

 

         Ing. Pavol Bečarik 
               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pripomienkovanie návrhu 

Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019, 

 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne platené 

parkovanie motorových vozidiel 

 

 Návrh tohto Dodatku č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 05. 02. 2020. Týmto dňom 

začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 

pripomienky k návrhu Dodatku č. 1. 

 Pripomienka k návrhu dodatku môže byť uplatnená  v písomnej forme na adresu: 

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, elektronicky na 

adresu radnica@mestosnv.sk, alebo milan.mucha@mestosnv.sk, alebo do zápisnice na adrese 

Mestského úradu, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves – právne oddelenie, č. dverí 26. 

 Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 

a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 

byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, 

a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

 

Spracoval:  

Ing. Milan Mucha 
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