
 
 
 

                  MESTO PRIEVIDZA 
 

 

 

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 153/2014 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza 

 

    § 1 

 

1. V § 6 ods. 3 sa za písm. b) dopĺňa text: 

„Nárok na vydanie RK – O má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, 

v ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO 

alebo FO podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú prácu v pracovnom pomere, v 

obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu, za podmienky, že 

na bytovú jednotku nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ 

preukáže potvrdením vydaným Sociálnou poisťovňou o tom, že je zamestnancom 

u zamestnávateľa, ktorý je vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla. 

V prípade, že bude na bytovú jednotku vydaná iná RK, RK – O vydaná na základe 

existencie pracovného vzťahu stratí platnosť.“ 

 

„Nárok na vydanie RK – O má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, 

v ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, 

u ktorej žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu, za podmienky, že na bytovú 

jednotku nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ  preukáže 

listinou, ktorá túto skutočnosť preukazuje (napr. výpis z ORSR, registra ministerstva 

vnútra a pod.). V prípade, že bude na bytovú jednotku vydaná iná RK, RK – O vydaná 

na základe existencie výkonu funkcie štatutárneho orgánu stratí platnosť.“ 

 

„Nárok na vydanie RK – O má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, 

v ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze uvedená PO alebo FO 

podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby 

operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 

operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ preukáže 



 

 

 

 

uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu. V prípade, že bude na bytovú jednotku 

vydaná iná RK, RK – O vydaná na základe existencie Zmluvy o operatívnom leasingu 

stratí platnosť.“ 

 

2. V § 6 sa v ods. 6 ods. 8 vypúšťa text: 

„ a po splnení podmienok uvedených ods. 3 tohto článku“   

 

3. V § 6 sa v ods. 6 ods. 8 sa text „rezidentovi – obyvateľovi RK-O“ nahrádza 

textom: 

„žiadateľovi“ 

 

4. V § 6 sa dopĺňa bod 10: 

„Ak si životná situácia a zdravotný stav žiadateľa vyžadujú osobitný prístup, je možné 

rozhodnúť o pridelení RK-O aj v prípade, že žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v § 6 

ods. 3 tohto VZN.“ 

 

5. V § 7 ods. 3 sa za písm. b) dopĺňa text: 

„Nárok na vydanie RK – P má aj FO – podnikateľ, ktorý predloží technický preukaz 

vozidla, z ktorého vyplýva, že vlastníkom alebo jeho držiteľom v technickom preukaze je 

žiadateľ ako FO,  za podmienky, že mu nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na 

vydanie RK – P žiadateľ preukáže Čestným prehlásením, že vozidlo využíva v súvislosti 

s výkon podnikateľskej činnosti. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná iná RK viažúca 

sa na sídlo alebo miesto podnikania, RK – P vydaná na základe skutočnosti, že FO 

podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí platnosť.“  

 

„Nárok na vydanie RK – P má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, 

v ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO 

alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať 

služby operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní 

operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – P žiadateľ preukáže 

uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu. V prípade, že bude na bytovú jednotku 

vydaná iná RK, RK – P vydaná na základe existencie Zmluvy o operatívnom leasingu 

stratí platnosť.“ 

 

6. V § 7 ods. 6 sa vypúšťa text: 

„ a po splnení podmienok uvedených ods. 3 tohto paragrafu“ 

 

7. V § 7 ods. 6 sa text „ rezidentovi – podnikateľovi RK-P“ nahrádza textom: 

„žiadateľovi“ 

 

8. V § 11 sa vypúšťa text 



 

 

 

 

„ a prevádzkový poriadok vydaný prevádzkovateľom parkovacích miest“ 

 

 

§ 2 

          Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Doplnku č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území mesta Prievidza sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 

dňa 30. 10. 2017. 

2. Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Prievidza bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a 

na internetovej stránke mesta Prievidza od 13.10.2017. 

3. Doplnok č. 3 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Prievidza nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza dňa 17.11. 2017. 

4. Úplné znenie VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Prievidza bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a 

na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

primátorka mesta 
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