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Návrh -Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 

 

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 toto všeobecne záväzné 

nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Blatnica. 

 

Čl. I. 

Predmet VZN 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 

území obce Blatnica na účely organizovania dopravy na území obce Blatnica upravuje dočasné 

parkovanie motorových vozidiel pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny. 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Blatnica (ďalej len „nariadenie“) upravuje :  

a) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území obce Blatnica na 

parkovisku pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny, 

b) dobu spoplatnenia dočasného parkovania, 

c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel určenú podľa osobitného 

predpisu¹, 

d) spôsob platenia úhrady, 

e) spôsob preukázania zaplatenia úhrady (doklad o zaplatení úhrady) za dočasné 

parkovanie motorových vozidiel, 

f) oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel. 

 

Čl. III. 

Vymedzenie pojmov 

 

(1) Dočasným parkovaním  motorových vozidiel podľa tohto VZN sa rozumie ich státie, 

teda uvedenie vozidla do pokoja na dlhší čas, ako je čas nevyhnutne potrebný na 

urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb, alebo na urýchlené 

naloženie alebo zloženie nákladu.  

(2) Parkoviskom na dočasné parkovanie pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny sa 

rozumie parc. reg. C KN 154 a priľahlé parcely špecifikované v čl. IV. bod 1 tohto VZN.  

 

 

¹ zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
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(3) Parkovacím lístkom z parkovacieho automatu je lístok vydaný parkovacím automatom 

na dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na vymedzenom 

parkovisku. 

(4) Parkovacou kartou sa rozumie parkovacia karta vydaná abonentovi, ktorá umožňuje 

vstup za závory bez nutnosti vyžiadať parkovací lístok z parkovacieho automatu. 

(5) Abonent je držiteľ parkovacej karty. 

(6) Prevádzková doba je doba dočasného parkovania motorových vozidiel, ktorá podlieha 

úhrade. 

(7) Havarijný stav je krajne nepriaznivý stav vecí, vyžadujúci rýchlu nápravu. 

(8) Inžinierske siete sú systémom nadzemných a podzemných vedení plynu, vody, 

elektriny, kanalizácie a telekomunikačných sietí. 

 

Čl. IV. 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovania 

 

(1) Dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vykonáva na parc. č. KN-C 154 o výmere 

1.883 m², evidovanej na LV č. 581, kat. úz. Blatnica a priľahlých pozemkoch 

vyznačených na situačnej mape, ktorá tvorí prílohu č. 1 VZN a vymedzuje možnosti 

parkovania. 

(2) Prevádzku a údržbu parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade, v súlade s projektovou 

dokumentáciou organizácie dopravy schválenou Okresným dopravným inšpektorátom 

OR PZ v Martine, zabezpečuje obec.  

(3) Na účely dočasného parkovania vozidiel obec Blatnica označí platené parkovisko  

zvislou dopravnou značkou IP17a², prípadne ďalšími dopravnými značkami v súlade 

s STN 01 8020 s vyhláškou MVSR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 

Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(4) Vodič smie na platenom parkovacom mieste v čase prevádzkovej doby vozidlom stáť, 

iba ak bola splnená povinnosť prevzatia parkovacieho lístku za dočasné parkovanie, ak 

toto všeobecne záväzné nariadenie nestanovuje inak. Za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel mimo čas vymedzený na dopravenej značke sa úhrada neplatí. 

Časy dočasného parkovania vozidiel s úhradou sú uvedené v čl. V. tohto VZN. 

(5) Vodič je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o pravidlách cestnej 

premávky a poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravenej značky alebo dopravného 

zariadenia². 

 

Čl. V. 

Prevádzková doba  

 

(1) Prevádzková doba parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade, je : 

a) 15.03.-14.11. príslušného kalendárneho roka  od 06.00 hod. do 20.00 hod 

b) 15.11.-14.03. príslušného kalendárneho roka  od 08.00 hod do 16.00 hod 

(2) Úhrada sa neplatí počas prvých 15 minút od prevzatia parkovacieho lístku. 

(3) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach sa úhrada platí aj 

počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja uznaných v Slovenskej republike.  

(4) Mimo prevádzkovej doby je v lokalite spoplatneného parkovania parkovanie bezplatné. 

 

 

² vyhláška MVSR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
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Čl. VI. 

Spôsob a výška úhrady 

 

(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovisku (určená podľa osobitného 

predpisu¹) je stanovená celoročne na sumu 0,50 Eur za každú začatú hodinu, mimo 

prvých 15 min od prevzatia parkovacieho lístku.  

(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. 

 

Čl. VII. 

Oslobodenie od úhrady 

 

(1) Od úhrady sú oslobodené : 

a) služobné motorové vozidlá obce Blatnica,  

b) služobné motorové vozidlá Policajného zboru SR pri služobnom výkone,  

c) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru SR 

pri služobnom výkone,  

d) služobné motorové vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri 

služobnom výkone odstraňovania havarijného stavu vzniknutého najmä na 

inžinierskych sieťach, 

e) Lesy SR,  

f) Národný park Veľká Fatra,  

g) Urbársko lesovlastnícke pozemkové spoločenstvo – Blatnica 

h) prevádzkovateľ a zamestnanci v Chatovej osade Gader, 

i)    obyvatelia obce – rod. domov od čísla súpisného 196–200, 239, 394, 227–266, 473  

a  502. 

(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. e) až i) tohto článku sa preukazuje 

parkovacou kartou. 

(4) Spôsob prejazdu závorovým systémom oslobodených subjektov upraví prevádzkový 

poriadok parkoviska. 
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Čl. VIII. 

Kontrolná činnosť 

 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území 

obce sú oprávnení vykonávať : 

a) starosta obce, 

b) poverení zamestnanci obce. 

(2) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je postihnuteľné ako priestupok 

podľa osobitných predpisov³. 

(3) Správneho deliktu sa dopustí právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ak poruší toto 

všeobecne záväzné nariadenie, sankcie za spáchanie správneho deliktu upravuje 

osobitný predpis⁴. 

(4) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných subjektov vykonávať kontrolnú 

činnosť, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

 

 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Blatnica č. 1/2017 o poplatkoch za dočasné parkovanie 

vozidiel na vyhradenom parkovisku na území obce Blatnica, schválené uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Blatnici č. 25/2017 dňa 29.05.2017, ktoré nadobudlo 

účinnosť dňa 14.06.2017. 

(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. .......... zo 

dňa............ a účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia. 

 

 

 

 
 
 
 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

        starosta obce Blatnica 

 

 

 

Vyvesené : 13.05.2019 

Zvesené : 

 

 

 

 

³ § 22 ods. 1, písm. l) zákona č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nesk. predpisov v spojení s § 25 ods. 1, písm. 

o) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení neskorších predpisov  

⁴ § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Príloha č. 1: 


