Návrh
OBEC ŠUMIAC

Všeobecne záväzné nariadenie
č. . /2022
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na miestnych komunikáciách a na území obce
Šumiac.

Schválené dňa:

Uznesením číslo:

Vyvesené dňa:
06.05.2022

Zvesené dňa:

Účinnosť od:

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Podľa § 6a) ods. 1 Zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný
zákon“) môže obec za účelom organizovania dopravy na území obce ustanoviť všeobecne
záväzným nariadením (ďalej len „VZN") úseky miestnych komunikáciína dočasné parkovanie
motorových vozidiel.
2. Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií, na plochách a verejných priestranstvách určených obcou
Šumiac, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob
preukázania jej zaplatenia.
3. VZN sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú prevádzkovateľom motorového
vozidla a ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale alebo dočasne na území obce.
4. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky verejnosti prístupné pozemky a pozemky
vo vlastníctve obce
5. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na státie motorového vozidla v obci sú:
a) parkoviská vybudované obcou s príslušným dopravným značením,
b) priestory individuálne schválené obcou.
6. Vyhradené parkovacie miesto na verejnom priestranstve povoľuje a podmienky určuje obec.
7. Správcom miestnych komunikácií je obec Šumiac.
8. Podľa § 6a) ods. 3 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je
príjmom obce.

Článok II.
Základné pojmy.
1. Vymedzenými úsekmi sa na účely tohto VZN rozumejú vymedzené úseky na miestnych
komunikáciách, na plochách a verejných priestranstvách v obci Šumiac.
2. Dočasným parkovaním sa na účely tohto VZN rozumie dočasné parkovanie motorového vozidla
na vymedzenom úseku.
3. Platným parkovacím lístkom sa na účely tohto VZN rozumie parkovací lístok zakúpený u obsluhy
parkovísk. Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohto VZN rozumie najmä
údaj o obci, cena parkovného, čas jeho platnosti a pod.
4. Viditeľným označeným motorového vozidla sa na účely tohto VZN rozumie umiestnenie
platného parkovacieho lístka na viditeľnom mieste za čelným sklom v motorovom vozidle tak, že
všetky údaje uvedené na parkovacom lístku sú čitateľné za obvyklých podmienok z vonkajšej
strany motorového vozidla.
5. Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi obcou
Dedinky a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.
6. Parkovacia služba sú pracovníci poverení obcou Šumiac, ktorí sú riadne označení nápisom
„Parkovacia služba“ a majú pri sebe platné písomné poverenie a preukaz.
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Článok III.
Dočasné parkovanie motorových vozidiel.
2. V súlade s bodom č. 1. Článku II. tohto VZN sa vymedzujú úseky na nasledovných miestnych
komunikáciách, plochách a verejných priestranstvách na dočasné parkovanie nasledovne:

a) „vyhradené úseky miestnych komunikácií“
3. Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch uvedených v bode 1.
tohto článku majú všetci vodiči motorových vozidiel s výnimkou:
a) vozidiel policajného zboru,
b) vozidiel HaZZ a RZP
c) vozidiel zásobovania,
d) obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v obci Šumiac

Článok IV.
Sadzby za užívanie vymedzených úsekov.
1. Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné:
Druh

Celodenné parkovanie

Karavan, Autobus

5,00 €

Osobné motorové vozidlo

3,00 €

Motocykel

2,00 €

2. Obec Sumiac nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového vozidla vzniknú pri
dočasnom parkovaní.

Článok V.
Kontrolné orgány
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonávať nižšie uvedené
oprávnené osoby:
a)
b)
c)
d)
e)

policajný zbor SR,
starosta obce,
hlavný kontrolór obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
poverení zamestnanci obecného úradu

2. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov verejnej správy vykonávať
kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva z osobitných právnych predpisov.
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Článok VI.
Sankcie
1. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu
2. Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak
nejde o priestupok alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt.
3. Za porušenie tohto VZN sa pokladá parkovanie motorového vozidla na vymedzenom
mieste, ktorý nemá viditeľne označené motorové vozidlo v súlade s bodom č. 4. článku II. tohto
VZN.
4. Za porušenie nariadení tohto VZN môže oprávnený orgán uložiť pokutu až do výšky 33,00 €.

Článok VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením č. ....../2022. Obecného zastupiteľstva v Šumiaci dňa
................... 2022
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom .................... 2022.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Šumiaci.
4. Jednotlivé časti alebo ustanovenia tohto VZN, ktorými Obec plní úlohy štátnej správy'', a ktoré by
boli v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami,
ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami
vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy sú neplatné v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej úpravy a normatívnych
právnych aktov, s ktorými by bolo toto VZN v rozpore, pričom ostatné ustanovenia VZN ostávajú
platné a účinné.
5. Jednotlivé časti alebo ustanovenia tohto VZN, ktorými Obec plní úlohy samosprávy, a ktoré by
boli v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a
zákonmi sú neplatné; v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej úpravy a
normatívnych právnych aktov, s ktorými by bolo toto VZN v rozpore, pričom ostatné ustanovenia
VZN ostávajú platné a účinné.

..............................................
PhDr. Jarmila Gordanová
starostka obce
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