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Návrh dodatku č. 1 k 
 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica 

 
Obec Blatnica, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky, v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) a §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriedení v znení neskorších predpisov a podľa §6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva túto 
 

Z M E N U č. 1 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
 na vymedzenom území obce Blatnica bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 
49/2020 zo dňa 13.7.2020 a účinnosť nadobudlo dňom (27.6.2020) odovzdania vjazdového 
a výjazdového terminálu a automatickej pokladne v zmysle preberacieho protokolu, nie však 
skôr ako 15 dňom od vyvesenia VZN, sa mení a dopĺňa takto: 
 
Článok VI. sa dopĺňa o bod 10. : 

 
Čl. VI. 

Spôsob a výška úhrady 
 

(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovisku (určená podľa osobitného 
predpisu¹) je stanovená celoročne na sumu 1 Euro za každú začatú hodinu, mimo 
prvých 10 min od prevzatia parkovacieho lístku, nad 4 hodiny/celý deň 5 Eur. 

(2) Úhrada sa platí za jedno parkovacie miesto. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa 
platiteľovi úhrady nevracia. 

(3) Vjazd na parkovisko určené na dočasné parkovanie je vozidlu umožnený potom, čo 
jeho vodič stlačí príslušné tlačidlo na ovládacom zariadení závory a prevezme z tohto 
zariadenia vstupný parkovací lístok. 

(4) Po vjazde je vodičovi umožnené na ľubovoľnú dobu dočasné parkovanie vozidla na 
voľnom platenom parkovacom mieste. 

(5) Úhradu je platiteľ úhrady povinný zaplatiť bezprostredne pred opustením parkoviska, 
v parkovacom automate nachádzajúcom sa v tejto zóne, podľa pokynov 
nachádzajúcich sa na parkovacom automate. Výška úhrady je závislá od doby 
zotrvania vozidla na parkovisku. 

(6) Výjazd je vozidlu umožnený potom, čo jeho vodič do ovládacieho zariadenia závory 
vloží výstupný lístok vydaný parkovacím automatom po zaplatení úhrady. 

(7) Dokladom preukazujúcim právo parkovať na dočasnom parkovisku je platný 
parkovací lístok z parkovacieho automatu. 

(8) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla je 
pokladničný blok vydaný pokladňou závorového systému. 

(9) V prípade straty lístka bude vjazd vozidlu umožnený po uhradení 20,00 €. Spôsob 
úhrady bude upravený v prevádzkovom poriadku. 

(10) Ak vodič s motorovým vozidlom opustí parkovisko bez úhrady za dočasné 
parkovanie na parkovisku, bude mu za takéto konanie uložená v priestupkovom 
konaní pokuta vo výške 100,00 €.  
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Článok VII. sa upravuje v bode 3. a ruší sa bod 2. : 
 

Čl. VII. 
Oslobodenie od úhrady 

 
(1) Od úhrady sú oslobodené : 

a) služobné motorové vozidlá obce Blatnica,  
b) služobné motorové vozidlá zmluvného dodávateľa parkovacieho systému. 

(2) Oslobodenie od úhrady v zmysle bodu 1) písm. a) až d) tohto článku sa preukazuje 
najmä spôsobom označenia služobného motorového vozidla alebo služobným 
preukazom vodiča motorového vozidla. 

(3) Oslobodenie od úhrady v zmysle bodu 1) písm. a) až b) tohto článku sa preukazuje 
parkovacou kartou. 

(4) Spôsob prejazdu závorovým systémom oslobodených subjektov upraví prevádzkový 
poriadok parkoviska. 

 
 
 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica bol schválený uznesením Obecného 
zastupiteľstva č. ........... zo dňa .......... a účinnosť nadobúda 15-tym dňom odo dňa jeho 
zverejnenia na úradnej tabuli obce. 

 
 
 
 
       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 
        starosta obce Blatnica 
 
 
 

 
Vyvesené dňa: 24.11.2020 
 
Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 


