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Dôvodová správa
k materiálu Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza

Na základe skutočnosti, že v Centrálnej mestskej parkovacej zóne (CMPZ)
dochádza k zmene počtu parkovacích miest v pásme A a v pásme D, a v súvislosti s tým,
že prevádzkovanie CMPZ prinieslo potrebu zmien aj v texte tohto VZN, predkladáme návrh
Doplnku č. 2.
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NÁVRH
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. 2 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 písm. b) sa pôvodný text nahrádza znením:
„b) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ
vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej
len EČV) bude vyznačené na RK-O.“
2. V § 6 sa za ods. 6 dopĺňa text:
„7. V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v CMPZ, a začatie
konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci
vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,
po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, požiadať o RK-O za
príslušný poplatok podľa platného cenníka pre RK-O. Takto vydaná RK-O je platná 60 dní.
Po skončení platnosti musí byť táto RK-O vrátená prevádzkovateľovi CMPZ, a po
preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O,
ktorá bude platná jeden technický rok od pôvodnej platnosti.
8. Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK-O a po splnení
podmienok uvedených ods. 3 tohto článku, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania
vydať rezidentovi – obyvateľovi RK-O rezidentskú kartu pre všetky rezidentské pásmo (A,
B, C, D, E), za predpokladu, že motorové vozidlo má výhradný pohon na elektrickú energiu,
čo preukáže predložením technického preukazu vozidla. Na vydanie RK-O nie je právny
nárok. O výdaji RK-O rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno –
regulačnej situácie. V prípade opakovaného porušovania VZN nie je právny nárok na
vydanie RK-O.
9. Obnova rezidentskej karty – obyvateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac pred
uplynutím platnosti pôvodnej karty.“
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3. V § 7 ods. 3 písm. b) sa pôvodný text nahrádza znením:
„b) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ
vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej
len EČV) bude vyznačené na RK-P.“
4. V § 7 sa za ods. 5 dopĺňa text:
„6. Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK-P a po splnení
podmienok uvedených ods. 3 tohto paragrafu, môže prevádzkovateľ regulovaného
parkovania vydať rezidentovi – podnikateľovi RK-P rezidentskú kartu pre všetky
rezidentské pásma (A, B, C, D, E), za predpokladu, že motorové vozidlo má výhradný
pohon na elektrickú energiu, čo preukáže predložením technického preukazu vozidla. Na
vydanie RK-P nie je právny nárok. O výdaji RK-P rozhoduje prevádzkovateľ na základe
aktuálnej dopravno – regulačnej situácie. V prípade opakovaného porušovania VZN nie je
právny nárok na vydanie RK-P.
7. Obnova rezidentskej karty – podnikateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac pred
uplynutím platnosti pôvodnej karty.“
5. V § 8 ods. 7 sa pôvodný text nahrádza znením
„7. RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6-krát na bytovú jednotku,
resp. 6-krát pre to isté evidenčné číslo vozidla.“
6. V § 8 sa za ods. 7 dopĺňa text:
„8. RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v CMPZ.
Žiadať môže iba predseda bytového spoločenstva. Podmienkou vydania RK-O pre bytové
spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác spojených
s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v CMPZ.
9. V prípade poruchy vozidla, na ktoré bola už vydaná RK-O, resp. RK-P, môže
prevádzkovateľ CMPZ po vrátení vydanej RK-O, resp. RK-P vydať bezodplatne dočasnú
RK-N na iné vozidlo, najviac však na dobu 1 mesiaca. Po vrátení dočasnej RK-N, bude
rezidentovi vrátená pôvodne vydaná RK-O, resp. RK-P. Podmienkou vydania dočasnej RKN je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta, ktoré
tvorí prílohu č. 4 tohto VZN.“
§2
Týmto Doplnkom č. 2 sa mení Príloha č. 1 a dopĺňa príloha č. 4 k VZN č. 153/2014 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
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§3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Doplnku č. 2 k VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prievidza sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 26.
04. 2016.
2. Návrh Doplnku č. 2 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..............
3. Doplnok č. 2 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.
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.
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PRÍLOHA Č. 1
ÚSEKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH
VOZIDIEL „CMPZ PRIEVIDZA“

Zóna A
Ulica
Ul. T. Vansovej
Ul. A. Hlinku
Kláštorná ul.
Ul. M. Mišíka
Ul. Matice slovenskej
Dlhá ulica
Spolu:

počet parkovacích miest
38
41
9
36
3
15
142

plocha v m2

počet parkovacích miest
9
23
33
65

plocha v m2

počet parkovacích miest
113
37
25
175

plocha v m2

počet parkovacích miest
41
118
28
136
186
287
796

plocha v m2

483,6
549,55
128
417,6
36
198,75
1813,5

Zóna B
Ulica
Krátka ul.
Športová ul.
Lúčna ul.
Spolu:

117
299
429
845

Zóna C
Ulica
Ul. J. Jesenského
Medzibriežková ul.
Mariánska ul.
Spolu:

1246,3
489.8
329
1965,1

Zóna D
Ulica
Ul. J. Hollého
Ul. M. Hodžu
Rastislavova ul.
Ul. A. Škarvana
Nábrežie sv. Cyrila
Dlhá ul.
Spolu:

512
1353,25
355,5
1771,85
2215,8
3617,45
9825,85
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Zóna E
Ulica
Bakalárska ul.
Šumperská ul.
Košovská cesta
Ul. M. Mišíka
Ul. G. Švéniho
Spolu:

počet parkovacích miest
37
164
16
116
15
348

plocha v m2
540
1842,6
228
1475,5
202,4
4288,5

Spolu zóna A až E: 1526 parkovacích miest, 18 737,95 m2
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PRÍLOHA Č. 4

Meno a priezvisko rezidenta (názov rezidenta), adresa trvalého pobytu (adresa sídla)
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1
Prievidza 971 01
V Prievidzi, dňa .......................

Vec: Čestné prehlásenie
Ja dolupodpísaný/-á .............................................. čestne prehlasujem, že na
motorovom vozidle, na ktoré bola vydaná rezidentská karta č. .................., sa vyskytla
porucha a vozidlo sa nachádza v oprave.

.......................................
podpis rezidenta

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 517 91 10 -11 , 542 69 41, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

Návrh na uznesenie
Mestská rada
I. berie na vedomie:
návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
II. odporúča – neodporúča MsZ:
schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie:
návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
II. schvaľuje - neschvaľuje:
Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
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Úplné znenie

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
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1-2
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje:
a) úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len
„parkovacie miesta“) v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého
dopravného značenia na území mesta Prievidza,
b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a
spôsob preukázania jej zaplatenia.
§2
Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
(1) Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len
„CMPZ Prievidza“) sú vymedzené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Zóna plateného
parkovania je dopravne označená dopravnou značkou IP27a/b.
(2) V rámci zóny plateného parkovania na parkovacích miestach prevádzkovaných
prevádzkovateľom môžu parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1. Parkovanie
a státie na označených parkovacích miestach v zóne regulovaného parkovania je
povolené len motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg
a rozmery vozidla nepresahujú rozmery parkovacieho miesta.

§3
Spôsob zabezpečenia prevádzky
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(1) Projekt regulácie statickej dopravy v CMPZ Prievidza a prevádzku parkovacích miest v
súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia realizuje
obchodná spoločnosť založená mestom Prievidza - Technické služby mesta Prievidza
s.r.o.
(2) Parkovacie miesta určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov a
návštevníkov mesta Prievidza v rámci centrálnej mestskej parkovacej zóny
regulovaného parkovania sú vymedzené dopravnými značkami IP27a, resp. IP27b.
Jednotlivé parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami IP17a s dodatkovou
tabuľkou, ktorá informuje o podmienkach parkovania.
(3) Prevádzková doba regulovaného parkovania v centrálnej mestskej parkovacej zóne
v Prievidzi je v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 16.00 h. Parkovacie miesta nie
sú strážené.
§4
Výška a spôsob úhrady
(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach v CMPZ Prievidza je
stanovená v prílohe č. 2 „Cenník“ tohto nariadenia.
(2) V rámci prevádzkovej doby je vodič povinný zaplatiť parkovné na celú dobu odstavenia
vozidla. Parkovné je možné uhradiť pomocou jednorazovej parkovacej karty alebo
pomocou SMS-ky.
(3) Jednorazovú parkovaciu kartu, je vodič povinný viditeľne umiestniť za predné sklo
motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu kontrolu všetkých údajov. Jednorazovú
parkovaciu kartu alebo ich príslušný počet, je potrebné správne vyznačiť podľa
predtlače, resp. návodu, ktorý sa nachádza na jej zadnej strane. Ak je jednorazová
parkovacia karta, alebo ich príslušný počet vo vozidle umiestnené tak, že nie sú
viditeľné identifikačné údaje, posudzujú sa tak, akoby tam neboli. V prípade, ak je
jednorazová parkovacia karta, alebo ich príslušný počet nesprávne označený, karta,
resp. karty sú neplatné.
(4) Zaplatenie parkovného prostredníctvom SMS-ky je potrebné vykonať hneď po
zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:
Zaslaním SMS na predpísané číslo 2200 v tvare PD medzera evidenčné číslo vozidla,
napr. TN123XY, medzera 2, je uhradené parkovné v centrálnej mestskej parkovacej
zóne v Prievidzi pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo je TN 123 XY na 2 hodiny.
Príklad:
text SMS:
na tel. číslo:

PD TN123XY 2
2200

Vysvetlenie:
PD je parameter (kód) miesta – centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi
TN123YX je evidenčné číslo vozidla
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2 je parameter času (počet hodín), to znamená, že parkovné je v tomto prípade
zaplatené na 2 hodiny. V prípade, že parameter času nebude uvedený, automaticky je
odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkovné je zaplatené na 1
hodinu.
(5) Do 30 sekúnd od odoslania
bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými
informáciami o uhradenom parkovanom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo
uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným
odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná
upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného
parkovného. Daňový doklad možno získať na web stránke www.parkovanieprievidza.sk.
SMS spôsob úhrady za parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania
(viď Príloha č. 2 „Cenník“). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je
možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS
parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto
parkovacích miestach parkovanie bezplatné.
(6) Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej
násobky pri prvotnej úhrade cez SMS a to až do doby 16,00 hod. teda na celú dobu
spoplatneného státia v daný deň.
(7) Predĺženie už uhradeného parkovného (uhradeného státia) je možné len o ďalšiu celú
hodinu, teda už nie o násobky celých hodín. Parkovné uhradené prostredníctvom
jednorazovej parkovacej karty, nie je možné si predĺžiť prostredníctvom SMS. Takáto
SMS úhrada parkovaného bude spracovaná, ako prvá hodina parkovania v zmysle
cenníka. Po 16,00 hod. sa už požiadavky cez SMS nespoplatňujú a nie je ani možné
uhradiť si parkovné touto cestou vopred na nasledujúci deň.
(8) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(9) Zaplatenie úhrady sa preukazuje:
a. parkovacou kartou,
b. správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie,
c. rezidentskou kartou.
Platná parkovacia karta alebo rezidentská karta musia byť umiestnené za predným sklom
vozidla na viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej
strany vozidla.

§5
Parkovacie miesta s prevádzkou zabezpečenou rezidentskými kartami – obyvateľ,
rezidentskými kartami – podnikateľ, resp. rezidentskými kartami – návšteva
(1) Tieto parkovacie miesta sú určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov
a podnikateľov, ktorý majú trvalý pobyt, sídlo, resp. miesto prevádzky v rámci
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centrálnej mestskej parkovacej zóny regulovaného parkovania v Prievidzi, ktorá je
vymedzená dopravnými značkami IP27a, resp. IP27b.
(2) Tieto jednotlivé parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami IP17a
s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o podmienkach parkovania a obsahuje
označenie príslušného rezidentského pásma.
(3) V rámci prevádzkovej doby je vodič povinný mať na viditeľnom mieste za predným
sklom vozidla umiestnenú rezidentskú kartu – obyvateľ, resp. rezidentskú kartu –
podnikateľ alebo rezidentskú kartu – návšteva, ktorá je platná pre parkujúce vozidlo
a dané rezidentské pásmo. Umiestnenie rezidentskej karty za predným sklom vozidla
musí byť také, aby bola umožnená vizuálna kontrola všetkých údajov na lícovej
strane príslušnej rezidentskej karty.
(4) Vodičovi, resp. držiteľovi rezidentskej karty – obyvateľ, resp. rezidentskej karty –
podnikateľ, je umožnené cenovo zvýhodnené parkovanie na základe jednorazového
ročného poplatku na všetkých parkovacích miestach v príslušnom rezidentskom
pásme v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.
(5) Vodičovi, resp. držiteľovi rezidentskej karty – návšteva, je umožnené cenovo
zvýhodnené parkovanie na základe jednorazového týždenného poplatku na všetkých
parkovacích miestach v príslušnom rezidentskom pásme v zmysle prílohy č. 2 tohto
VZN.
(6) Držiteľ rezidentskej karty – obyvateľ, rezidentskej karty – podnikateľ, resp.
rezidentskej karty – návšteva, môže byť len ten, kto spĺňa podmienky na jej vydanie.
§6
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - obyvateľ (ďalej len RK-O).
(1) Na základe písomnej alebo online žiadosti na vydanie RK-O a splnení nižšie

uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať
rezidentovi - obyvateľovi RK-O rezidentskú kartu pre príslušné rezidentské pásmo
(viď. Príloha č. 3 - Mapa CMPZ s rezidentskými pásmami). O výdaji RK-O rozhoduje
prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie.
(2) Žiadateľ zaplatením ceny RK-O súhlasí s podmienkami Prevádzkového
(parkovacieho) poriadku.
(3) RK-O môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým
pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne, ktorý je zároveň aj vlastníkom,
resp. držiteľom motorového vozidla. Pri výdaji RK-O je žiadateľ povinný predložiť
tieto doklady:
a) občiansky preukaz,
b) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp.

držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom
evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O.“
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(4) RK-O musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

prípade je neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-O vydaná ,
d) pásmo (A, B, C, D, E), na ktoré je RK-O platná a vydaná.
Platnosť RK-O je 1 rok. Právo držiteľa RK-O je obmedzené na dobu platnosti karty
a po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ RK-O
je povinný kartu vrátiť prevádzkovateľovi.
Obyvatelia s trvalým pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne, ktorí sú
zároveň vlastníkmi, resp. držiteľmi motorového vozidla, majú nárok na vydanie
obmedzeného počtu RK-O na bytovú jednotku.
V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v CMPZ, a začatie
konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže
budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,
požiadať o RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka pre RK-O. Takto
vydaná RK-O je platná 60 dní. Po skončení platnosti musí byť táto RK-O vrátená
prevádzkovateľovi CMPZ, a po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej
nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok
od pôvodnej platnosti.
Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK-O a po splnení
podmienok uvedených ods. 3 tohto článku, môže prevádzkovateľ regulovaného
parkovania vydať rezidentovi – obyvateľovi RK-O rezidentskú kartu pre všetky
rezidentské pásmo (A, B, C, D, E), za predpokladu, že motorového vozidlo má
výhradný pohon na elektrickú energiu, čo preukáže predložením technického
preukazu vozidla. Na vydanie RK-O nie je právny nárok. O výdaji RK-O rozhoduje
prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie. V prípade
opakovaného porušovania VZN poriadku nie je právny nárok na vydanie RK-O.
Obnova rezidentskej karty – obyvateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac
pred uplynutím platnosti pôvodnej karty.“

§7
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - podnikateľ (ďalej len RK-P).
(1) Na základe písomnej žiadosti na vydanie RK-P a splnení nižšie uvedených
podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať rezidentovipodnikateľovi RK-P rezidentskú kartu pre príslušné rezidentské pásmo (viď. Príloha
č. 3 - Mapa CMPZ s rezidentskými pásmami).
(2) Žiadateľ zaplatením ceny RK-P súhlasí s podmienkami Prevádzkového
(parkovacieho) poriadku.
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(3) RK-P môže byť vydaná iba pre podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto
prevádzky v centrálnej mestskej parkovacej zóne, a zároveň je podnikateľský subjekt
aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Pri výdaji RK-P je žiadateľ povinný
predložiť:
a) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým
je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je
zrejmé sídlo a miesto prevádzky,
b) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp.
držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom
evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-P.
(4) RK - P musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom
prípade je neplatná):
(1) číslo karty,
(2) údaj o dobe platnosti,
(3) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-P vydaná,
(4) pásmo (A, B, C, D, E), na ktoré je RK-P platná a vydaná.
(5) Platnosť RK-P je 1 rok. Právo držiteľa RK-P je obmedzené na dobu platnosti karty a
po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ RK-P je
povinný kartu vrátiť prevádzkovateľovi.
(6) Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK-P a po splnení
podmienok uvedených ods. 3 tohto paragrafu, môže prevádzkovateľ regulovaného
parkovania vydať rezidentovi – podnikateľovi RK-P rezidentskú kartu pre všetky
rezidentské pásma (A, B, C, D, E), za predpokladu, že motorového vozidlo má
výhradný pohon na elektrickú energiu, čo preukáže predložením technického
preukazu vozidla. Na vydanie RK-P nie je právny nárok. O výdaji RK-P rozhoduje
prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie. V prípade
opakovaného porušovania VZN nie je právny nárok na vydanie RK-P.
(7) Obnova rezidentskej karty – podnikateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac
pred uplynutím platnosti pôvodnej karty.“

§8
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - návšteva (ďalej len RK-N).
(2) Na základe písomnej žiadosti na vydanie RK-N a splnení podmienok, ktoré sú
uvedené v bode 3. tohto článku, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania
vydať rezidentovi - obyvateľovi RK- rezidentskú kartu pre príslušné rezidentské
pásmo (viď. Príloha č. 3 - Mapa CMPZ s rezidentskými pásmami).
(3) Žiadateľ zaplatením ceny RK-N súhlasí s podmienkami prevádzkového
(parkovacieho) poriadku.
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(4) RK-N môže byť vydaná iba obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým
pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Pri výdaji RK-N je žiadateľ povinný
predložiť občiansky preukaz, resp. iný relevantný doklad o trvalom pobyte a údaj
o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude RK-N vydaná.
(5) RK-N musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v žiadosti (v opačnom
prípade je RK-N neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-N vydaná ,
d) pásmo (A, B, C, D, E), pre ktoré je RK-N platná a vydaná.
(6) Platnosť RK-N je 7 kalendárnych dní. Právo držiteľa RK-N je obmedzené na dobu
platnosti karty a po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu
používať.
(7) RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6-krát na bytovú
jednotku, resp. 6-krát pre to isté evidenčné číslo vozidla.“
(8) RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v CMPZ.
Žiadať môže iba predseda bytového spoločenstva. Podmienkou vydania RK-O pre
bytové spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác spojených
s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v CMPZ.
(9) V prípade poruchy vozidla, na ktoré bola už vydaná RK-O, resp. RK-P, môže
prevádzkovateľ CMPZ po vrátení vydanej RK-O, resp. RK-P vydať bezodplatne
dočasnú RK-N na iné vozidlo, najviac však na dobu 1 mesiaca. Po vrátení dočasnej
RK-N, bude rezidentovi vrátená pôvodne vydaná RK-O, resp. RK-P. Podmienkou
vydania dočasnej RK-N je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného
vyhlásenia rezidenta, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto VZN.

§9
Podmienky a rozsah prevádzky
(1) Parkovacie miesta užívajú Technické služby mesta Prievidza s.r.o. na základe
nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom Prievidza, pričom účelom nájmu je realizácia
projektu „Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej parkovacej zóne mesta
Prievidza“. Prevádzkovateľ parkovacích miest uhrádza náklady spojené s obvyklým
užívaním parkovacích miest a nie je oprávnený bez súhlasu mesta Prievidza
prenechať parkovacie miesta do užívania inému subjektu.
(2) Technické služby mesta Prievidza s.r.o. zabezpečujú na vlastné náklady správu
a údržbu dopravného značenia parkovacích miest.
(3) Údržbu, úpravu, opravu parkovacích miest zabezpečuje mestská spoločnosť Správa
majetku mesta Prievidza, s.r.o.
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§ 10
Spôsob určenia odplaty
Výnos z úhrad za prevádzku parkovacích miest si ponecháva spoločnosť Technické služby
mesta Prievidza s.r.o. na účel realizácie ďalších verejnoprospešných služieb pre mesto
Prievidza.
§ 11
Osobitné ustanovenie
Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
upravuje toto nariadenie a prevádzkový poriadok vydaný prevádzkovateľom parkovacích
miest.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Prievidzi dňa 29.04.2014.
(2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza 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
do
.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza nadobúda účinnosť 15.
dňom po zverejnení na úradnej tabuli mesta.
(4) Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza 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
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