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OBCE BETLIAR
O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH OBCE
NÁVRH

Obec BETLIAR
VZN O DOČANOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH OBCE

Obec Betliar, v súlade s ustanovením §6 odsek 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) aj v súlade s ustanovením §6a
odsek 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „cestný zákon“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2020
O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) ustanovuje úseky miestnych
komunikácií 1 na území obce Betliar (ďalej aj „obec“) na dočasné parkovanie motorových
vozidiel a pravidlá dočasného parkovania motorových vozidiel na ustanovených úsekoch
miestnych komunikácií obce.

§2
Základné ustanovenia

1
2

(1)

Obec Betliar ustanovuje úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel a pravidlá dočasného parkovania motorových vozidiel na
ustanovených úsekoch miestnych komunikácií obce pri prenesenom výkone štátnej
správy. 2

(2)

Obec Betliar parkovacie miesta ustanovené na úsekoch miestnych komunikácií obce na
dočasné parkovanie prevádzkuje (ďalej aj „prevádzkovateľ“).

(3)

Dočasné parkovanie motorových vozidiel na území obce Betliar je parkovanie na
úsekoch miestnych komunikácií obce (ďalej aj „parkovacie miesto“, „parkovacie
miesta“) ustanovených týmto nariadením za podmienok upravených ustanoveniami tohto
nariadenia.

§4b odsek 1 cestného zákona
§3 odsek 2 cestného zákona
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ČLÁNOK II.
DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH OBCE
§3
Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
Na dočasné parkovanie motorových vozidiel obec ustanovuje úseky miestnych
komunikácií obce:
a) parkovacie miesta na uliciach Kaštieľna a Nová (od Materskej škôlky po kultúrny
dom),
b) parkovacie miesta na ploche pri Evanjelickom kostole.

§4
Prevádzka parkovacích miest
(1)

Prevádzku parkovacích miest na území obce Betliar zabezpečuje prevádzkovateľ: OBEC
BETLIAR, Šafárikova 67, 049 21 Betliar.

(2)

Parkovacie miesta na dočasné parkovania sú vyznačené príslušným dopravným
značením.

(3)

Parkovacie miesta môžu na dočasné parkovanie využívať motocykle, osobné motorové
vozidlá a autobusy.

(4)

Prevádzkovateľ parkovacích miest nezabezpečuje stráženie parkoviska a nezodpovedá za
škody vzniknuté počas dočasného parkovania.

§5
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel
(1)

Dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach je možné len za
úhradu, ak ustanovenia tohto nariadenia neupravujú inak.

(2)

Povinnou osobou na úhradu za dočasné parkovanie na parkovacom mieste (ďalej aj
„platiteľ úhrady“) je osoba používajúca motorové vozidlo (vodič) dočasne zaparkované
na parkovacom mieste na území obce. Ak vodič nie je známy, alebo je sporný, povinnou
osobou na úhradu je vlastník motorového vozidla. Ak vlastník motorového vozidla nie je
známy, alebo je sporný, povinnou osobou na úhradu je osoba zapísaná ako držiteľ
motorového vozidla vedená v evidencii motorových vozidiel.

(3)

Povinnosť úhrady za dočasné parkovanie na parkovacom mieste na území obce je
v období od 1. 4. do 31. 10. priebežného kalendárneho roka denne, vrátane sviatkov,
od 09.00 hod. do 17.00 hod.
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(4)

Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovacom mieste na území obce:
a) osobné motorové vozidlo a motocykel: paušálne 2,00 € / celodenné parkovanie,
b) autobus: paušálne 5,00 € / celodenné parkovanie.

(5)

Povinnosť úhrady za dočasné parkovanie na parkovacom mieste na území obce sa
nevzťahuje na:
a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, rýchlej zdravotnej pomoci
a Hasičského a záchranného zboru SR pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce
prepravnú službu v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu 3 pri služobnom
výkone,
b) služobné vozidlá obce Betliar,
c) služobné vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,
d) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím4 na parkovacích miestach vyhradených pre tento druh motorových
vozidiel.

§6
Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel
(1)

Úhrada za dočasné parkovanie na parkovacom mieste je zaplatená vopred na celý čas
jednorazového dočasného parkovania na parkovacom mieste počas doby spoplatnenia.

(2)

Úhrada za dočasné parkovanie na parkovacom mieste je realizovaná zakúpením
parkovacieho lístka pre dočasné parkovanie (ďalej aj „platný parkovací lístok“)
u zamestnanca obce priamo na parkovisku.

(3)

Platný parkovací lístok pre dočasné parkovanie na parkovacom mieste je dokladom
o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie na parkovacom mieste a obsahuje údaje:
a) označenie obce Betliar ako prevádzkovateľa parkovacieho miesta,
b) číslo platného parkovacieho lístka,
c) evidenčné číslo motorového vozidla dočasne parkujúceho na parkovacom mieste,
d) výšku úhrady za dočasné parkovanie,
e) dátum vydania platného parkovacieho lístka,
f) dobu platnosti platného parkovacieho lístka.

(4)

Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie na parkovacom mieste sa
platiteľovi úhrady nevracia.

3

§42 odsek 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4
§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. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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§7
Spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel
(1)

Dočasné parkovanie na parkovacom mieste na území obce Betliar umožňuje viditeľne
umiestnený platný parkovací lístok po dobu jeho platnosti.

(2)

Dočasné parkovanie na parkovacom mieste na území obce Betliar bez úhrady umožňuje
viditeľné:
a) označenie služobného motorového vozidla, alebo viditeľné umiestnenie služobného
preukazu vodiča motorového vozidla,
b) umiestnenie parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3)

Viditeľným umiestnením platného parkovacieho lístka, služobného preukazu, alebo
parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je jeho umiestnenie
zvnútra motorového vozidla za čelným sklom tak, aby všetky údaje uvedené na platnom
parkovacom lístku, služobnom preukaze, alebo na parkovacom preukaze osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím boli viditeľné a čitateľné za obvyklých podmienok z vonkajšej
strany motorového vozidla.

ČLÁNOK III.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA
§8
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.

§9
Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných
predpisov. 5

5

najmä zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, cestný zákon, zákon
o obecnom zriadení

5

Obec BETLIAR
VZN O DOČANOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH OBCE

ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od __________________ do __________________

§11
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Betliar
na svojom zasadnutí dňa ________2020.

§12
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ________________________

§13
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2016 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Betliar.

§14
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2020 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

_______________________
Ing. Ľubomír Zatroch
starosta obce
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