
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves
Č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na

dočasné platené parkovanie motorových vozidiej

Mesto Spišská Nová Ves podľa 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov a podľa 6a zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskorších predpisov,
vydáva

všeobecne záväzné nariadenie Č. 5/2019 o vymcdzcní úsekov miestnych komnnikácii na
dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

Úvodné ustanovenie
*1

Predmet nariadenia

J. Toto všeobecne závázné nariadenie (ďalej len ..VZN“) určuje podmienky parkovania
motorovýc]i 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‘.

*2
če1 VZN

1. Učelom 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 spósobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
d) určenie spósobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových

vozidiel.

*3
Vymedzenie úsekov rniestnych kornunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie

motorových vozidiel na území mesta Spišská Nová Ves

1. Na spoplatňované dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky
rniestnych komunikácií a parkovísk:

- Zóna J.:
Letná ulica.
Zimná ulica,
Parkovisko pri Redute,

1 zákon Č. 8/2009 Z. i o cestnej premávke a o zmene a doplncni niektorých zákonov v znení neskoršich

predpisov



- Zóna II.:
Parkovisko — zadný trakt Letná ulica Č. 26— 49,
Parkovisko zadný trakt Letná ulica Č. 50— 78,
Parkovisko Stefánikovo námestie,
Parkovisko Námestie SNP (pri Detskej poliklinike),
Parkovisko Skolská 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 urči použitím informatívnych prevúdzkových 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 informativne prevádzkové značky budú
použité podľajednodivých druhov parkovisk a potrieb.

3. Na informatívnych prevádzkových značkách budú uvedené údaje, za akých podmienok
možno parkoviská používať, vrátane spósobu úhrady za dočasné parkovanie (zakúpením
celoročnej parkovacej známky, listka z parkovacieho automatu. výber parkovného
povereným pracovníkom, platenie mobilným telet‘ónom), názov prevádzkovateľa. práva
a povinnosti parkujúceho, v akom čase je parkovisko spoplatnené, symbol spósobu státia,
výška úhrady za dočasné parkovanie a ďalšie potrebné údaje.

Určenie výšky a spósobu platenia úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel

Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnych
komunikácií a parkovísk (d‘alej aj ako ..parkovné“) sa vvberá za jedno parkovacie miesto
za každú začatú polhodinu u pracovníka parkovacej služby (parkovací systém

s obsluhou), zakúpením parkovacieho listka 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)
‘i- Nedel‘a, štátne sviatky: bez poplatkov

3. Výška parkovného:
Zóna I.:

Parkovací automat — 0,70 6/30 min.
SMS parking — 0,70 €130 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 zotn‘anie na ňom po dobu
uhradeného parkovania.



Zóna II.:
Parkovací systém s obsluhou — 0,50 €130 min.
Parkovací automat — 0,50 €130 min.
SMS parking — 0,50 €/30 min.
Parkovisko pri cintoríne — prvých 6omin. zdarma, následne 0,50 €130 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 podnikatel‘ov 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 €1 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), I — 17 (nepárne čísla)
- Stefánikovo námestie 7—21 (nepárne čísla)
- Námestie SNP 1, 3, 5, 7.
Vlastnicky 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 spósobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie

motorových vozidiel

Spósob 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 t‘ažko postihnuté prepravované
vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím preukazom vydaným Uradom práce,
sociálnych vecí a rodiny.



lt

*6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

L Ku dňu účinnosti tohto všeobecne zdväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné
všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 7/2011 o vymedzeni úsekov
miestnych komunikácii na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel
zO].Ol.2012.

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/20 19 o vymedzeni 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 zastupiteřstvo v Spišskej Novej Vsi sa uzniesio na tomto všeobecne záväznom
nariadeni na zasadnuti dňa 12.12.2019, pod číslom 182/2019; všeobecne záväzné
nariadenie bob vyhlásené vyvesením na úradnej tabuji dňa 13.12.2019 a nadobúda
účinnosť dňom 01.01.2020.

Ing. rik
primátor mesta


