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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. 

Podľa § 6a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je výnos 

úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel príjmom obce. 

 

Čl. I. 

Predmet VZN 
 

Návrh všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

obce Blatnica na účely organizovania dopravy na území obce Blatnica. Upravuje dočasné 

parkovanie motorových vozidiel v obci označené zvislými dopravnými značkami určenými na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel v súlade s STN 01 8020 s vyhláškou MVSR č. 

30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov alebo tabuľkou príloha č. 3. 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 
 

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

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

vyhradených miestach na parkovanie, 

b) dobu spoplatnenia dočasného parkovania pre platené parkoviská a odstavné plochy, 

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, 

g) zákaz zastavenia, státia motorových vozidiel na zastavanom území obce Blatnica.  

 

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) Zastavením sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na 

urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené 

naloženie alebo na zloženie nákladu. 

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

špecifikované v čl. V. §1 ods. 1 písm. a) tohto VZN.  

(4) Odstavnou plochou na spoplatnené dočasné parkovanie je spevnená plocha určená na 

dočasné parkovanie špecifikované v čl. V. §2 ods, 1 písm. a) tohto VZN. 

(5) Ostatné plochy na parkovanie určené na dočasné parkovanie v obci  špecifikované v čl. V. 

§3 ods. 1 písm. a) a b) tohto VZN. 
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(6) Parkovacím lístkom je lístok vydaný parkovacím automatom/zamestnancom na dočasné 

parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na vymedzenom parkovisku. 

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

úhrade. 

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

(9) Spevnená plocha je plocha, ktorá je vysypaná štrkom. 

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

kanalizácie a telekomunikačných sietí. 

 

Čl. IV. 

Zákaz zastavenia a státia 

 
(1) Na území obce Blatnica je zakázané státie motorových vozidiel mimo vyhradených 

miest na pakovanie podľa čl. V. tohto VZN. 

(2) Začiatok zákazu státia na území obce je označený na vjazdoch do obce zvislou dopravnou 

značkou 2752, prípadne ďalšími dopravnými značkami v súlade s STN 01 8020 

s vyhláškou MVSR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(3) Koniec zákazu státia na území obce je označený na výjazdoch z obce zvislou dopravnou 

značkou 2762, prípadne ďalšími dopravnými značkami v súlade s STN 01 8020 

s vyhláškou MVSR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

(4) Vodič môže zastaviť motorové vozidlo na miestach kde sú dodržané všeobecne záväzné 

právne predpisy o pravidlách cestnej premávky  a dopravené značky alebo dopravné 

zariadenia neurčujú inak. 

(5) Vodič nesmie zastaviť a stáť na miestach, ktoré upravuje zákona č. 8/2009 Z. z. § 25. 

(6) Počas zimnej údržby vodič, ktorý zastavil svoje motorové vozidlo na obecnej komunikácii 

je povinný bezodkladne uvoľniť cestu.  

 

Čl. V. 

Miesta na dočasné a trvalé parkovanie motorových vozidiel 
 

§ 1 Parkovisko pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny 

 

(1) Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovania 

 

a) Spoplatnené 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. 

b) 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.  

c) Na účely dočasného parkovania vozidiel obec Blatnica označí platené parkovisko  

zvislou dopravnou značkou 272+533², prípadne ďalšími dopravnými značkami v súlade 

s STN 01 8020 s vyhláškou MVSR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 

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

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

iba ak bola splnená povinnosť prevzatia parkovacieho lístku za dočasné parkovanie, ak 
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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 §1 ods. 2 tohto článku. 

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

premávky a poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravenej značky alebo dopravného 

zariadenia². 

 

 

(2) Prevádzková doba 

 

a) Prevádzková doba parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade, je nepretržitá počas 

celého kalendárneho roka. 

b) Úhrada sa neplatí počas prvých 10 minút od prevzatia parkovacieho lístka. 

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

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

 

(3) Spôsob a výška úhrady 

 

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

predpisu¹) je stanovená na sumu 1,5 Eura za každú začatú hodinu, mimo prvých 

10 min od prevzatia parkovacieho lístka, nad 4 hodiny/celý deň 6 Eur. 

b) Úhrada sa platí za jedno parkovacie miesto. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa 

platiteľovi úhrady nevracia. 

c) 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. 

d) Po vjazde je vodičovi umožnené na ľubovoľnú dobu dočasné parkovanie vozidla na 

voľnom platenom parkovacom mieste. 

e) 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. 

f) Výjazd je vozidlu umožnený potom, čo jeho vodič do ovládacieho zariadenia závory 

vloží výstupný lístok vydaný parkovacím automatom po zaplatení úhrady. 

g) Dokladom preukazujúcim právo parkovať na dočasnom parkovisku je platný parkovací 

lístok z parkovacieho automatu. 

h) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla je 

pokladničný blok vydaný pokladňou závorového systému. 

i) V prípade straty lístka bude výjazd vozidlu umožnený po uhradení 20,00 €. Spôsob 

úhrady bude upravený v prevádzkovom poriadku. 

j) 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 €. 
 

(4) Oslobodenie od úhrady 

 

a) Od úhrady sú oslobodené : 

1. služobné motorové vozidlá obce Blatnica,  

2. služobné motorové vozidlá zmluvného dodávateľa parkovacieho systému. 
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b) Oslobodenie od úhrady v zmysle §1 ods. 4 písm. a) tohto článku sa preukazuje 

parkovacou kartou. 

c) Spôsob prejazdu závorovým systémom oslobodených subjektov upraví prevádzkový 

poriadok parkoviska. 

 

 

§ 2 Odstavná plocha pri Múzeu Karola Plicku 

  

(1) Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovania 

 

a) Spoplatnené dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vykonáva na parc. č. KN-E 

1/17 o výmere 1.414 m², evidovanej na LV č. 1115, kat. úz. Blatnica a priľahlých 

pozemkoch vyznačených na situačnej mape, ktorá tvorí prílohu č. 2 VZN a vymedzuje 

možnosti parkovania. 

b) Prevádzku a údržbu parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade zabezpečuje obec.  

c) Na účely dočasného parkovania vozidiel obec Blatnica označí platené parkovisko 

zvislou dopravnou značkou 272+533², prípadne ďalšími dopravnými značkami v súlade 

s STN 01 8020 s vyhláškou MVSR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 

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

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

iba ak bola splnená povinnosť prevzatia parkovacieho lístka 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 §2 ods. 2 tohto článku. 

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

premávky a poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravenej značky alebo dopravného 

zariadenia². 

 

(2) Prevádzková doba 

 

d) Prevádzková doba parkovacích miest, ktoré podliehajú úhrade, je nepretržitá počas 

celého kalendárneho roka. 

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

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

  

(3) Spôsob a výška úhrady 

 

a) Výška úhrady za dočasné parkovanie na odstavnej ploche (určená podľa 

osobitného predpisu¹) je stanovená na sumu od 3 € Eura na deň. 
b) Úhrada sa platí za jedno parkovacie miesto pričom: 

Osobné auto = jedno parkovacie miesto - 3 € 

Karavan = dve parkovacie miesta - 6 € (2x3 €) 

Autobus = päť parkovacích miest - 15€ (5x3 €) 

c) Vjazd na odstavnú plochu určenú na dočasné parkovanie je vozidlu umožnený potom, 

čo jeho vodič uhradí poplatok za parkovanie zamestnancovi pri rampe. 

d) Po vjazde je vodičovi umožnené na ľubovoľnú dobu dočasné parkovanie vozidla na 

voľnom platenom parkovacom mieste podľa pokynov zamestnanca. 

e) Výjazd je vozidlu z odstavnej plochy umožnený zamestnancom otvorením rampy. 

f) Dokladom preukazujúcim právo parkovať na odstavnej ploche je platný parkovací 

lístok. 



 

6 
 

g) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla je parkovací 

lístok, ktorý spĺňa náležitosti v zmysle § 10 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

 

(4) Oslobodenie od úhrady 

 

a) Od úhrady sú oslobodené  služobné motorové vozidlá obce Blatnica.  

b) Spôsob prejazdu závorovým systémom oslobodených subjektov upraví prevádzkový 

poriadok parkoviska. 

 

§ 3 Ostatné plochy na parkovanie 

 

(1) Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovania 

 

a) Bezplatné dočasné parkovanie motorových vozidiel je možné len na spevnených  

miestach označených zvislou dopravnou značkou 272², prípadne ďalšími 

dopravnými značkami v súlade s STN 01 8020 s vyhláškou MVSR č. 30/2020 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

b) Vyhradené miesta na parkovanie pre vlastníkov nehnuteľností na území obce. Na 

základe žiadosti „o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva  - 

parkovanie vozidla“ a následného  udelenia povolenia obcou a vydania parkovacej 

karty príloha č. 4. Tieto miesta sú na spevnených plochách (zatrávňovacia dlažba, 

zámková dlažba atď.) a sú označené tabuľkou príloha č. 3 alebo zvislou dopravnou 

značkou 272², prípadne ďalšími dopravnými značkami v súlade s STN 01 8020 

s vyhláškou MVSR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takto vzniknuté parkovacie 

miesta podliehajú miestnej dani za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého 

parkovania vozidla – VZN o daniach a poplatkoch. 

c) Parkovanie na verejnom priestranstve bez vyhradeného miesta (občasné 

parkovanie) na základe žiadosti „o povolenie osobitného užívania verejného 

priestranstva  - parkovanie vozidla“ a následného udelenia povolenia obcou 

a vydania parkovacej karty príloha č. 5. Povolenie na parkovanie vozidla bez 

vyhradenia priestoru z verejného priestranstva  je možné vydať len za 

nasledovných podmienok: 

- ak nie je možné zriadiť vyhradené parkovacie miesto a zároveň žiadateľ nemá 

možnosť parkovať na vlastnom pozemku, 

- ak žiadateľ nevlastní motorové vozidlo, ale potrebuje len parkovací preukaz 

napr. pre návštevy, 

- ak žiadateľ potrebuje len parkovací preukaz na „občasné“ 

parkovanie, návštevy atď. (vyhodnocuje sa individuálne). 
d) Prevádzku a údržbu parkovacích miest, ktoré nepodliehajú úhrade zabezpečuje obec.  

e) Prevádzku a údržbu vyhradených parkovacích miest podľa §3 ods. 1 písm. b) tohto 

článku zabezpečuje žiadateľ parkovacieho miesta. 

f) Vodič smie odstaviť motorové vozidlo na parkovacom mieste na ľubovoľnú dobu ak 

dopravné značky alebo dopravné zariadenia neurčujú inak. 

g) Vodiči nesmú svojimi motorovými vozidlami prekážať pri zimnej údržbe. 

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

premávky a poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravenej značky alebo dopravného 

zariadenia². 
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Čl. VI. 

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 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. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

Blatnica č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

obce Blatnica, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Blatnici č. 4/2021 dňa 

26.04.2021, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.05.2021. 

(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 55/2021 zo dňa 

10.12.2021 a účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD. 

        starosta obce Blatnica 

 

 

 

 

 

 

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

² vyhláška MVSR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

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

a) až u)  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 

 

Mapa „Platené parkovisko pri vstupe do Gaderskej a Blatnickej doliny“ 

 
 

 

Príloha č. 2 
 

Mapa „Spoplatnená odstavná plocha pri Múzeu Karalo Plicku“ 
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Príloha č. 3 

Tabuľka A4 „Vyhradené parkovanie pre dom č. XXX“ 

 
 

 

Príloha č. 4 

Parkovací preukaz k vyhradenému parkovaciemu miestu 

 
 

Príloha č. 5 

Parkovací preukaz bez vyhradeného parkovacieho miesta (občasné parkovanie) 

 


