Obec Nezbudská Lúčka
VZN č. 1/2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách na území obce Nezbudská Lúčka

Návrh VZN: vyvesený na úradnej tabuli obce Nezbudská Lúčka dňa: 27.07.2020
zvesený dňa: .................................

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nezbudskej Lúčke dňa 24.09.2020, uznesením č.: 36/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Nezbudská Lúčka dňa: ........................................
VZN zvesené z úradnej tabule obce Nezbudská Lúčka dňa: .....................................

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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Obec Nezbudská Lúčka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DOČASNOM PARKOVANÍ
MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH NA ÚZEMÍ OBCE
NEZBUDSKÁ LÚČKA

1)

2)
3)

4)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Podľa § 6a) ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov môže obec za účelom organizovania dopravy na území obce ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) úseky miestnych komunikácií na dočasné
parkovanie motorových vozidiel.
Podľa § 6a) ods. 3 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je
príjmom obce.
Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania, zastavenia a státia motorových vozidiel na
obecných komunikáciách obce Nezbudská Lúčka, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel podľa osobitného predpisu, úhradu pokuty za nedodržiavanie VZN, spôsob jej platenia a
spôsob preukázania jej zaplatenia.
Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania, zastavenia a státia motorových vozidiel na
zelených plochách a trávnych porastoch ležiacich mimo cesty v obci Nezbudská Lúčka.

Článok II.
Základné pojmy
1) Vymedzenými úsekmi (ďalej len „vymedzený úsek“) sa na účely tohto VZN rozumejú vymedzené
úseky na miestnych komunikáciách v obci Nezbudská Lúčka označené zvislými dopravnými
značkami určenými na dočasné parkovanie motorového vozidla. (značka parkovisko)
V celej obci platí zákaz státia motorových vozidiel na obecných komunikáciách okrem vozidiel ktoré
majú povolenie od obce Nezbudská Lúčka.
2) Povolením (ďalej len „povolenie obce“) sa na účely tohto VZN rozumie vydaná parkovacia karta s
údajmi ako sú ŠPZ vozidla a číslo karty, ktorú je povinný vodič umiestniť na viditeľné miesto za
predným sklom vozidla. Táto karta je neprenosná.
O parkovaciu kartu si môže na obecnom úrade zažiadať fyzická osoba - občan, ktorý vlastní
motorové vozidlo a zároveň má trvalý pobyt v obci Nezbudská Lúčka, alebo v obci Nezbudská Lúčka
vlastní nehnuteľnosť.
Vozidlo označené parkovacou kartou môže bezplatne zastaviť a stáť na týchto miestach:
▪ pri materskej škole, na čas nevyhnutný,
▪ pri obecnom úrade pre potreby návštevy kultúrneho domu, OcÚ, knižnice, zamestnancov OcÚ,
na čas nevyhnutný,
▪ pri cintoríne počas návštevy cintorína a počas konania bohoslužieb na čas nevyhnutný,
▪ na obecnej komunikácii na čas nevyhnutný pre naloženie a vyloženie tovaru,
▪ na obecnej komunikácii na čas nevyhnutný v prípade ak vodič nemá inú možnosť a nijakým
spôsob neobmedzuje ostatných účastníkov premávky,
▪ pri nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom pokiaľ nijakým spôsob neobmedzuje ostatných
účastníkov premávky,
▪ na zelených plochách a trávnych porastoch ležiacich mimo cesty len pred vlastnou
nehnuteľnosťou a to len v tom prípade pokiaľ:
a) nemá možnosť parkovania na svojom pozemku
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b) vozidlo nebude žiadnym spôsobom brániť bezpečnému prejazdu technických vozidiel,
údržbárskych vozidiel a bezpečnostných zložiek.
Pre vozidlá bez označenia parkovacou kartou sú vyhradené na parkovanie prioritne priestory na
parkoviskách.
3) Dočasným parkovaním (ďalej len „dočasné parkovanie“) sa na účely tohto VZN rozumie dočasné
parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku.
4) Časom nevyhnutným (ďalej len „čas nevyhnutný“) sa na účely tohto VZN rozumie dočasné
parkovanie motorového vozidla s povolením obce na vymedzenom úseku najviac po dobu 3 hodín
v rámci jedného dňa.
Pre státie a parkovanie vozidiel na dlhší čas ako 3 hodiny sú vyhradené miesta na dočasné
parkovanie uvedené v článku III bod 2)
5) Platným parkovacím lístkom (ďalej len „platný parkovací lístok“) sa na účely tohto VZN rozumie
parkovací lístok zakúpený u služby parkoviska, informačnom stánku, prípadne na obecnom úrade.
Parkovací lístok mimo základných údajov obsahuje údaj o platnosti teda dátum. Pri zakúpení
parkovacieho lístka u služby v info stánku, si pracovník zapíše ŠPZ vozidla, pre ktoré je parkovací
lístok zakúpený. V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, platca v poznámke udá ŠPZ
vozidla. Platnosť jedného parkovacieho lístka je 1 deň (t. j. od 00:01 – 24:00 hod).
6) Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohto VZN rozumie najmä údaj o obci,
číslo parkovacieho lístka, cena parkovného, dátum jeho platnosti.
7) Oprávnením na užívanie vymedzených úsekov (ďalej len „oprávnenie“) sa na účely tohto VZN
rozumie užívanie vymedzených úsekov motorovými vozidlami s viditeľným označením platným
parkovacím lístkom alebo dokladom o zaplatení parkovného.
8) Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi Obcou
Nezbudská Lúčka a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.
9) Osobitný predpis (ďalej len „osobitný predpis“) sa na účely tohto VZN rozumejú všetky právne
predpisy upravujúce činnosť a kompetencie obce a zákony a vyhlášky upravujúce sankcie za ich
porušenie. Ide hlavne o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákon č. 372/1990 Zb. Zákon
Slovenskej národnej rady o priestupkoch, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a iné.
10) Toto VZN zakazuje státie na zelených plochách, trávnych porastoch ležiacich mimo cesty a
ochrannom pásme cestného telesa v obci Nezbudská Lúčka. Parkovanie vozidiel je možné na
miestach na to určených v zmysle článku III. ods. 2 tohto VZN. Povolenie parkovať mimo cesty platí
pre držiteľov povolenia obce v zmysle článku II. bodu 2. tohto VZN.
Článok III.
Dočasné parkovanie motorových vozidiel
1) V súlade s bodom č. 1 Článku II. tohto VZN sa vymedzujú úseky na nasledovných miestnych
komunikáciách na dočasné parkovanie nasledovne:
2) Vyhradené parkoviská a parkovacie miesta:
a) odstavná plocha pri cintoríne,
b) odstavná plocha medzi futbalovým ihriskom a Svätým Jánom,
c) odstavná plocha pod Skalkou popri železničnej trati.
3) Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzenom úseku uvedenom v bode 2 písm.
a) tohto článku majú vodiči motorových vozidiel bez povolenia obce v dobe od pondelka do nedele
v čase od 06:00 hod. do 21:00 hod od momentu začatia parkovania a vozidlá s povolením obce
pokiaľ doba státia na parkovacom mieste presiahne 3 hodiny v rámci jedného dňa.
Článok IV.
Sadzby za užívanie vymedzených úsekov
1) Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné:
a) osobné motorové vozidlo a motocykel paušálnou platbou 2,00 €/deň,
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b) celodenné parkovanie – autobus paušálnou sumou 10,00 €/deň.
2) Obec Nezbudská Lúčka nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového vozidla
vzniknú pri dočasnom parkovaní.
Článok V.
Kontrolné orgány
1) Kontrolu tohto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce,
b) zamestnanci obce s poverením starostu obce,
c) polícia.
2) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov verejnej správy vykonávať
kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Článok VI.
Sankcie
V zmysle Zákon č. 372/1990 Zb. národnej rady o priestupkoch § 86 ods. b) môže obec v blokovom
konaní prejednávať priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce.
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 úseku
miestnych komunikácií, ktorý nemá viditeľne označené motorové vozidlo v súlade s bodom č. 5
článku II. a bodom č. 2 Článku II. tohto VZN.
4) Za iný správny delikt možno uložiť pokutu podľa osobitných zákonov.
5) Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie jej
môže byť uložená pokuta až do výšky 6638,78 €.
Článok VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením č. 36/2020 Obecného zastupiteľstva v Nezbudskej Lúčke dňa
24.09.2020.
2) Toto VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.
3) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nezbudskej Lúčke.

V Nezbudskej Lúčke, dňa 24.09.2020
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce
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