
     

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 7/2011 
o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 

     
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 

  
  

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Účelom tohto nariadenia je určiť 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 (zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke).  

 
§ 2 

Účel  VZN  
 

1. Vymedzenie úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta 
Spišská Nová Ves. 

2. Určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 
3. Určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 
4. Určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.  

 
 

§ 3 
Vymedzenie úsekov miestnych komunikácii a parkovísk na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

na území mesta Spišská Nová Ves. 
 

Na dočasné spoplatňované parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácii:  
        Zóna I:    ulica Letná, ulica Zimná, Reduta,  

 
 Zóna II:   obslužná komunikácia zadný trakt Letná č. 26 – 49, 60 – 78 

a. Parkovisko Štefánikovo námestie (pred poštou) 
b. Parkovisko na Námestí SNP (pred detskou poliklinikou) 
c. Parkovisko Školská ulica 
d. Parkovisko Fabiniho ulica 
e. Parkovisko Stará cesta  
f. Parkovisko Chrapčiakova ulica – autobusová stanica 
g. Parkovisko pri cintoríne 
h. Parkovisko pri trhovisku 

 
1. Vymedzenie úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie a parkovísk pre motorové vozidlá sa určí 

použitím informatívnych prevádzkových značiek v zmysle ustanovení vyhlášky 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.  
 

2. Uvedené informatívne dopravné značky budú doplnené dodatkovými tabuľkami a budú umiestnené podľa 
jednotlivých parkovísk a potrieb. Na týchto dodatkových tabuľkách budú uvedené údaje, za akých podmienok 
možno parkoviska používať, vrátane spôsobu úhrady (parkovacie karty, parkovací automat, výber 
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parkovného povereným pracovníkom, platenie mobilným telefónom), názov prevádzkovateľa, práva 
a povinnosti parkujúceho, v akom čase je parkovisko spoplatnené, symbol spôsobu státia,  poplatky za 
parkovanie a ďalšie potrebné údaje.  

 
 

§ 4 
Určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

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

komunikácií a parkovísk sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením 
parkovacieho lístka v automate, jednorazovou parkovacou kartou, alebo podľa podmienok na vymedzenom 
úseku alebo parkovisku. 
 

2. Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase: 
 pondelok – piatok: 8.00 – 18.00 hod 
 sobota: 8.00 – 13.00 hod 
 nedeľa, sviatky: bez poplatkov 
 

3. Výška parkovného: 
    ½ hod.   1 hod.  
 Zóna I   0,70 €   1,40 € 
 Zóna II  0,50 €   1,00 € 

 
4. Parkovacia známka pre všetky parkovacie miesta: 

Fyzická osoba:  35,00 €/rok 
Právnická osoba            100,00 €/rok  
  
 

5. Spôsob parkovania obyvateľov zóny:  
Státie pre obyvateľov zóny s trvalým pobytom, prevádzkou firmy  je platné s vydanou kartou (známkou) na 
EČ vozidla. Poplatok za parkovaciu kartu ( známku) pre obyvateľa zóny je 9,00 €. Parkovacia karta ( 
známka) je platná výlučne pre danú zónu a obyvateľ zóny má nárok na 1 parkovaciu kartu ( známku). 
Pre tento spôsob parkovania sa vymedzujú obytné zóny v centre mesta: 
- Koceľova ulica č.1- č.23 
- Gorazdova ulica č.1-č.17 
Tieto úseky budú označené informatívnymi dopravnými značkami. 

 
 

6. Pre výkon činností samosprávy mesta Spišská Nová Ves udeľuje výnimky pri úhradách  za parkovacie 

známky primátor mesta. 

  

7. Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce. 

 
 
 

§ 5 
Určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady ta dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

 
 

1. Spôsob preukázania uhradeného, prípadne zakúpeného parkovného : 
 

a. pri platbe v predajných   parkovacích automatoch  -  platným parkovacím lístkom 
vydaný parkovacím automatom umiestneným na parkovisku, prípadne v blízkosti parkoviska,  

b. pri použití celoročnej parkovacej karty – celoročnou parkovacou kartou, 



c. jednorazovou parkovacou kartou, 

d. pri platbe mobilným telefónom – SMS správou o zakúpení parkovného a o dobe parkovania 
zaslanou mobilným operátorom.  

 
2. Od platenia parkovného (na parkoviskách s parkovacím automatom) sú oslobodené osoby zdravotne ťažko 

postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom vydaným Úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny. 

3. Uvedené dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa 
§3 tohto VZN bude spoplatňované od doby umiestnenia informatívnych prevádzkových a dopravných 
značiek a sprevádzkovania parkovacích automatov. 

 
 

§ 6 
Sankcie 

 
1. Porušenie tohto nariadenia je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších zmien a doplnkov je za tento priestupok je možné uložiť sankciu do výšky 33,00 €. 
 

2. Dodržiavanie tohto VZN kontroluje Mestská polícia Spišská Nová Ves. 
 
 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 7/2011 o podmienkach parkovania 

motorových vozidiel v Meste Spišská Nová Ves na miestnych komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Spišská Nová Ves bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišská 
Nová Ves na pripomienkovanie občanom dňa xxxxxxxxxx a zvesený dňa xxxxxxxxxx bez pripomienok 
občanov. 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 7/2011 o podmienkach parkovania motorových 
vozidiel  v Meste Spišská Nová Ves na miestnych komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Spišská Nová Ves  bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves  
dňa  xxxxxxx uznesením č. xxx/2011. 
 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 07/2011 o podmienkach parkovania motorových 
vozidiel  v Meste Spišská Nová Ves na miestnych komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Spišská Nová Ves  bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves 
dňa xxxxxxxxx a zvesené dňa xxxxxxxxxx. 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 7/2011 o podmienkach parkovania motorových 
vozidiel  v Meste Spišská Nová Ves na miestnych komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Spišská Nová Ves  nadobúda účinnosť 01. 01. 2012 

 
 
 
 

PhDr. Ján Volný, PhD.  
            primátor mesta 

 

 



 

  


