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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 12. 12. 2019 
 

PREDMET:  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 

5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
 

 

Predkladá:       Ing. Pavol Bečarik,   primátor mesta 

                           

Spracoval:      Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy 

  

Prerokované:    Na zasadnutí finančnej komisie, dňa 27. 11. 2019 

 

Dôvod predloženia:   § 6 ods.  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 

 

Prizvaný:  ----- 

 

Podpisy:  

 

 

 

 

 

 

Návrh na nariadenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

1. uznáša sa na 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení 

úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových 

vozidiel. 
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2. ukladá predkladateľovi 

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie 

motorových vozidiel v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na úradnej 

tabuli mesta najmenej na 15 dní 

 

Z: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy 

T: 13. 12. 2019 

 

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o 

vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie 

motorových vozidiel v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na 

webovom sídle mesta 

 

Z: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy 

T: 01. 01. 2020 
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Dôvodová správa 

 

 Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti platné VZN č. 7/2011 o vymedzení 

úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel.  

K návrhu na úpravu všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves 

dochádza predovšetkým z dôvodu zjednotenia poplatku (pôvodne fyzické osoby 35€ 

a právnické osoby 100€) za parkovaciu známku (navrhovaná cena 50€).  Týmto dôjde k 

zjednodušeniu podmienok predaja a navýšenia príjmu do rozpočtu mesta. Výnosy 

z predaja parkovacích známok sa následne budú môcť použiť napríklad na zakúpenie 

bezobslužného parkovacieho systému. Ten bude umiestnený v Zóne II, parkovisko 

Štefánikovo námestie a parkovisko Námestie SNP. Jedným z dôvodov je prevádzka 

týchto parkovísk s finančnými stratami predovšetkým počas víkendov, čoho dôsledkom 

bolo zrušenie plateného parkovania v soboty. 

Úpravou všeobecného záväzného nariadenie dochádza k spresnenie ulíc 

s možnosťou kúpy zvýhodnenej parkovacej známky, ktoré uľahčí parkovanie občanov 

na ulici v zóne so zvýšenou hustotou premávky a parkovania.   

Základné poplatky za parkovanie ostávajú bez zmien, nakoľko ich súčasná výška 

predstavuje celoslovenský priemer. 

 

V nadväznosti na uvedené predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej 
Novej Vsi návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorý upravuje poplatok za celoročnú 
parkovaciu známku, spresňuje ulice, žiadatelia ktorých môžu žiadať o zvýhodnenú 
parkovaciu známku a zároveň upravuje sumu tejto parkovacej známky. Súčasťou 
predkladaného materiálu je aj návrh VZN č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych 
komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel. 

 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 25. 11. 2019.  
 
Podľa § 12 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov. 
 

 

V Spišskej Novej Vsi, 04. 12. 2019 

Vypracoval:  Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
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Všeobecne záväzné nariadenie 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  

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
 

Úvodné ustanovenie  

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje podmienky parkovania 

motorových vozidiel v meste Spišská Nová Ves na miestnych komunikáciách 

a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. 

 

2. Na cestách na území mesta je státie a parkovanie povolené všetkým motorovým 

vozidlám, ak to nevylučujú ustanovenia osobitného predpisu
1
. 

 

§ 2 

Účel VZN 

 

1. Účelom tohto VZN je: 

a)  vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves, 

b) určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

c) určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

d) určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel. 

 

§ 3 

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves 
 

1. Na spoplatňované dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky 

miestnych komunikácií a parkovísk: 

 

- Zóna I.:  

Letná ulica,  

Zimná ulica,  

Parkovisko pri Redute, 

 

 

 

                                                 
1
  zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
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- Zóna II.:  

Parkovisko – zadný trakt Letná ulica č. 26 – 49, 

Parkovisko – zadný trakt Letná ulica č. 50 – 78, 

Parkovisko Štefánikovo námestie, 

Parkovisko Námestie SNP (pri Detskej poliklinike), 

Parkovisko Školská ulica (pri bývalom Okresnom súde), 

Parkovisko Fabiniho ulica (pri železničnej stanici), 

Parkovisko Stará cesta (za Domom kultúry), 

Parkovisko Chrapčiakova ulica (pri autobusovom nástupišti), 

Parkovisko pri cintoríne (Slovenská ulica), 

Parkovisko pri trhovisku (stredný riadok). 

 

2. Vymedzenie úseku miestnej komunikácie a parkovísk na dočasné parkovanie pre 

motorové vozidlá sa určí použitím informatívnych prevádzkových značiek v zmysle 

ustanovení vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto informatívne prevádzkové značky budú 

použité podľa jednotlivých druhov parkovísk a potrieb. 

 

3. Na informatívnych prevádzkových značkách budú uvedené údaje, za akých podmienok 

možno parkoviská používať, vrátane spôsobu úhrady za dočasné parkovanie (zakúpením 

celoročnej parkovacej známky, lístka z parkovacieho automatu, výber parkovného 

povereným pracovníkom, platenie mobilným telefónom), názov prevádzkovateľa, práva 

a povinnosti parkujúceho, v akom čase je parkovisko spoplatnené, symbol spôsobu státia, 

výška úhrady za dočasné parkovanie a ďalšie potrebné údaje. 

 

§ 4 

Určenie výšky a spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie  

motorových vozidiel 
 

1. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych 

komunikácií a parkovísk (ďalej aj ako „parkovné“) sa vyberá za jedno parkovacie miesto 

za každú začatú polhodinu u pracovníka parkovacej služby (parkovací systém 

s obsluhou), zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, použitím sms 

aplikácie (sms parking) alebo celoročnou parkovacou známkou. 

 

2.  Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych 

komunikácií a parkoviskách je spoplatnené v čase: 

 Pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 hod. 

 Sobota: 8.00 – 13.00 hod. (zdarma pre parkoviská s obsluhou) 

 Nedeľa, štátne sviatky: bez poplatkov 

 

3.     Výška parkovného: 

 

Zóna I.: 

  Parkovací automat – 0,70 €/30 min. 

  SMS parking – 0,70 €/30 min. 

 

V Zóne I. je možný presun motorového vozidla na iný vymedzený úsek miestnej 

komunikácie a parkoviska v rámci Zóny I. alebo Zóny II. a zotrvanie na ňom po dobu 

uhradeného parkovania.  
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 Zóna II.: 

  Parkovací systém s obsluhou – 0,50 €/30 min. 

  Parkovací automat – 0,50 €/30 min. 

  SMS parking – 0,50 €/  30 min. 

  Parkovisko pri cintoríne – prvých 60min. zdarma, následne 0,50 €/30 min. 

 

V Zóne II. je možný presun motorového vozidla na iný vymedzený úsek miestnej 

komunikácie a parkoviska len v rámci Zóny II. a zotrvanie na ňom po dobu uhradeného 

parkovania.  

  

4. Celoročná parkovacia známka je platná pre všetky parkovacie miesta určené na dočasné 

spoplatňované parkovanie motorových vozidiel v Zóne I. a Zóne II. Cena za celoročnú 

parkovaciu známku pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby je 

vo výške 50,00 € /kalendárny rok. Cena za celoročnú parkovaciu známku pre fyzické 

osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby zakúpenú po 30.6. príslušného 

kalendárneho roku bude znížená na sumu 25,00 €. 

  

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. 

 Vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu a trvalý pobyt budú fyzické osoby preukazovať 

predložením technického preukazu k nahliadnutiu. 

 

6.     Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom úseku 

miestnych komunikácií a parkoviskách je príjmom mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

 

§ 5 

Určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel 
  

1. Spôsob preukázania uhradeného, prípadne zakúpeného parkovného: 

a) pri platbe v predajných parkovacích automatoch – platným parkovacím lístkom 

vydaným parkovacím automatom nachádzajúcom sa na parkovisku, prípadne 

v blízkosti parkoviska, umiestnenom na viditeľnom mieste vo vozidle, 

b) pri parkovacom systéme s obsluhou – platným parkovacím lístkom vydaným 

parkovacím automatom pri vjazde na parkovisko, 

c) pri platbe mobilným telefónom – SMS správou o zakúpení parkovného a dobou 

parkovania  zaslanou mobilným operátorom, 

d) pri použití celoročnej parkovacej známky – platnou celoročnou parkovacou známkou 

 

 

2. Od platenia parkovného sú oslobodené osoby zdravotne ťažko postihnuté prepravované 

vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny.  
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§ 6 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 7/2011 o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 

z 01.01.2012. 

 

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych 

komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel bol zverejnený 

vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 

25.11.2019. 

 

3. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení na zasadnutí dňa 12.12.2019, pod číslom ..../2019; všeobecne záväzné 

nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa XX.XX.XXXX a nadobúda 

účinnosť dňom 01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Pavol Bečarik 
               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


