MESTO PRIEVIDZA
Materiál

Mestského zastupiteľst va v Prie vid zi

Materiál MsZ č. 29/21
Mestská rada: 19.04.2021
Mestské zastupiteľstvo: 26.04.2021

Názov materiálu:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
Predkladá:

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič, prednosta MsÚ

Spracoval:

.................................

..................................

JUDr. Róbert Pietrik, ved. Právnej kancelárie

..................................

Ing. Roman Bartoš (TSMPD, s.r.o.)

..................................

Prievidza 01.04.2021

Dôvodová správa:
Predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza je predkladaný
z dôvodu zmeny sídla spoločnosti prevádzkovateľa parkovacieho systému Technické služby
mesta Prievidza s.r.o., zrušenia možnosti používania jednorazových stieracích/parkovacích
kariet z dôvodu nízkeho záujmu a z dôvodu zmeny počtu parkovacích miesta na ulici Dlhá
a ulici Nábr. sv. Cyrila.

Návrh na uznesenie:
číslo:...................
Mestská rada
I.
berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
II.

odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.

Návrh na nariadenie:
číslo:.. /2021.........
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.
II.

schvaľuje – neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza.

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 psím. 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. 4/2021 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza
§ 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, sp6sob jej platenia a
spôsob preukázania jej zaplatenia.
§2
Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
1. Úseky miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej
l e n „CMPZ Prievidza“) sú vymedzené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Zóna plateného
parkovania je dopravne označená dopravnou značkou lP27a/b.
2. V rámci zóny plateného parkovania na parkovacích miestach prevádzkovaných
prevádzkovateľom môžu parkovať motorové vozidla kategórie M1 a N1 a L5e až
L7e s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m. 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
Sp6sob zabezpečenia prevádzky
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. lP27b.
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 rezidentskej karty, pomocou SMS-ky
alebo pomocou aplikácie ParkDots.
3. Zaplatenie parkovného prostredníctvom SMS-ky je potrebné vykonať hneď’ po
zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:
Zaslaním SMS na predpísané česlo 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: PD TN123YX 2
na tel. číslo: 2200
Vysvetlenie:
PD je parameter (kód) miesta — centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi
TN123YX je evidenčné číslo vozidla 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.
4. 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 upozorni 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 (vid 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.
5. 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 celu dobu
spoplatneného státia v daný deň.
6. Predĺženie už uhradeného parkovného (uhradeného státia) je možné len o ďalšiu
celú hodinu, teda už nie o násobky celých hodín. Po 16,00 hod. sa už požiadavky cez
SMS nespoplatňujú ale je si možné uhradiť parkovné touto cestou vopred na
nasledujúci deň.
7. Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v
mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní
vozidla. Postup je nasledovný: V aplikácii ParkDots vodič zvoli zónu, v ktorej parkuje a
klikne na tlačidlo ,Kúpiť Lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku

parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. TN123XY) a potvrdiť'
tlačidlom „Zaplať”. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej
spracovaní, ma vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Registrácia vodiča
v aplikácii Park ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné
číslo vozidla, ako aj platobnú kartu, pre zvýšenie pohodlia a r ý chlosti nákupu
virtuálneho parkovacieho lístka. Viac informácii o kúpe virtuálneho parkovacieho lístka
v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots možno získať na stránke
www.parkovanieprievidza.sk, v sekcii Mobilná parkovacia aplikácia. Predĺženie
parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie
lístky”. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia,
ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový
doklad možno získať priamo v aplikácii ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky”.
Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej
aplikácii je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného
virtuálneho parkovacieho lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na
týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné. Základná tarifa je hodinová, je teda
možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny
parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod. teda na celu dobu spoplatneného státia v
daný deň.
8. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
9. Zaplatenie úhrady sa preukazuje:
a) notifikáciou mobilnej aplikácie potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkované
b) správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie,
c) rezidentskou kartou, ktorá sa vydáva vo forme elektronického záznamu
v informačnom systéme prevádzkovateľa (t.j. má digitálnu formu).
§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, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo, resp. miesto prevádzky v rámci centrálnej
mestskej parkovacej zóny regulovaného parkovania v Prievidzi, ktorá je vymedzená
dopravnými značkami lP27a, resp. lP27b.
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 kartu, platnú pre parkujúce vozidlo a
dané rezidentské pásmo. Vodičovi, resp. držiteľovi rezidentskej karty — obyvateľ, resp.
rezidentskej karty — podnikateľ, je umožnené cenovo zv ý hodnené parkovanie na
základe jednorazového ročného poplatku na všetkých parkovacích miestach v
príslušnom rezidentskom pásme v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.
4. Vodičovi, resp. držiteľovi rezidentskej karty — návšteva, je umožnené cenovo
zvýhodnené parkovanie na základe jednorazového týždenného poplatku na všetkých
parkovacích miestach v príslušnom rezidentskom pasme v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.
5. Držiteľ rezidentskej karty — obyvateľ, rezidentskej karty — podnikateľ, resp. rezidentskej
karty — návšteva, môže byť len ten, kto spĺňa podmienky na jej vydanie.

6. V prípade, ak skončí platnosť rezidentskej karty- obyvateľ, rezidentskej kartypodnikateľ alebo rezidentskej karty- návšteva skôr, ako uplynie obdobie, na ktoré
bola vydaná, jej držiteľ nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti uhradenej ceny.
§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
(vid. Príloha č. 3 - Mapa CMPZ s rezidentskými pásmami). O výdaji RK-O rozhoduje
prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno — regulačnej situácie.
2. RK-O môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým
pobytom v centrálnej mestskej parkovacej zóne, kto 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 EMV) bude vyznačené na RK-O.“
3. Nárok na vydanie RK — O ma 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, kto 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.
4. Nárok na vydanie RK — O ma žiadateľ, kto 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.“
5. Nárok na vydanie RK — O ma žiadateľ, kto predloží technický/ preukaz vozidla,
v ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená
PO alebo FO podnikateľ, ktorá ma v zmysle :Živnostenského registra oprávnenie
poskytovať služby operatívneho leasingu, a s ktorou ma 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.“
RK-O musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom prípade
je neplatná):
a)

číslo karty,

b)
c)
d)

údaj o dobe platnosti,
EČV vozidla, pre ktoré bola RK-0 vydaná ,
pásmo (A, B, C, D, E), na ktoré je RK-0 platná a vydaná.

6. Platnosť RK-0 je 1 rok. Právo držiteľa RK-0 je obmedzené na dobu platnosti karty.
Zmenu údajov je povinný držiteľ RK-0 bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v
opačnom prípade karta zanikne.
7. 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 bytovu jednotku.
8. V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v CMPZ, a začatie
konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na prisušenej správe katastra, môže budúci
vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra
nehnuteľnosti požiadať o RK-0 za príslušný poplatok podľa platného cenníka pre RK-0.
Takto vydaná RK-O je platná 90 dni. Po skončení platnosti musí byť táto RK-0
vrátená prevádzkovateľovi CMPZ, a po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej
nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technicky rok
od pôvodnej platnosti.
9. Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK - O môže
prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi rezidentskú kartu pre
všetky rezidentské pásma (A, B, C, D, E), za predpokladu, že motorového vozidlo ma
výhradný pohon na elektrické energiu, čo preukáže predložením technického
preukazu vozidla. Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu — obyvateľ na
motorové vozidlo, ktoré ma výhradný pohon na elektrickú energiu bezodplatne. Pri
výdaji RK-0 na motorové vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu
nemusí mať žiadateľ trvalý pobyt v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Na vydanie
RK - 0 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.“
10. Obnova rezidentskej karty — obyvateľ' je možná najskôr jeden kalendárny mesiac pred
uplynutím platnosti pôvodnej karty. Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu obyvateľ najneskôr do 14 dní od požiadania o jej vydanie.
11. 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.
§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 rezidentovi- podnikateľovi RK- P
rezidentskú kartu pre príslušné rezidentské pásmo (vid. Príloha č. 3 - Mapa CMPZ s
rezidentskými pásmami).
2. RK-P môže byť vydaná iba pre podnikateľsky subjekt, kto ma sídlo, resp. miesto
prevádzky v centrálnej mestskej parkovacej zóne, a zároveň je podnikateľsky subjekt aj
vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Pri vydaji RK-P je žiadateľ povinný
predložiť:

a)

b)

živnostensky 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,
technicky 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.

3. 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
vozidla 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 výkonom podnikateľskej činnosti. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná
iná RK viažuca sa na sídlo alebo miesto podnikania, RK — P vydaná na základe
skutočnosti, že FO podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí
platnosť.
4. Nárok na vydanie RK — P má žiadateľ, ktorý predloží technicky preukaz vozidla, v
ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO
alebo FO podnikateľ, ktorá ma v zmysle živnostenského registra oprávnenie
poskytovať služby operatívneho leasingu, a s ktorou ma 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 strata platnosť.
5. Nárok na vydanie RK — P ma Žiadateľ, kto predloží technicky preukaz vozidla, v
ktorom je ako vlastník alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená FO,
u ktorej Žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu alebo spoločníka, za
podmienky, že na tohto žiadateľa nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie
RK — P žiadateľ preukáže listinou, ktoré tuto skutočnosť preukazuje (napr. výpis z
ORSR, registra ministerstva vnútra a pod.). V prípade, že bude na daný subjekt vydaná
iná RK, RK — P vydaná na základe existencie výkonu funkcie štatutárneho organu
alebo spoločníka stratí platnosť.
RK - P musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom prípade
je neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-P vydaná,
d) pásmo (A, B, C, D, E), na ktoré je RK-P platná a vydaná.
6. Platnosť RK-P je 1 rok. Právo držiteľa RK-P je obmedzené na dobu platnosti karty.
Zmenu údajov je povinný držiteľ RK-P bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v
opačnom prípade karta zanikne.
7. Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK - P môže
prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi 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. Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu — obyvateľ’ na
motorové vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu bezodplatne. Pri
výdaji RK-P na motorové vozidlo, ktoré ma výhradný pohon na elektrickú energiu
nemusí mať podnikateľský subjekt sídlo resp. miesto prevádzky v centrálnej mestskej

parkovacej zóne. 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.
8. Obnova rezidentskej karty — podnikateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac
pred uplynutím platnosti pôvodnej karty. Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú
kartu - podnikateľ najneskôr do 14 dni od jej požiadania.
§8
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - návšteva (ďalej len RK-N).
1. Na základe písomnej alebo online žiadosti na vydanie RK-N a po splnení podmienok,
ktoré sú uvedené v bode 3. tohto článku, môže prevádzkovateľ regulovaného
parkovania vydať rezidentovi - obyvateľovi RK-N rezidentskú kartu pre príslušné
rezidentské pásmo (viď. Príloha č. 3— Mapa CMPZ s rezidentskými pásmami). Na vydanie
RK-N nie je právny nárok. O výdaji RK-N rozhoduje prevádzkovateľ na základe
aktuálnej dopravno — regulačnej situácie.
2. Žiadateľ zaplatením ceny
(parkovacieho) poriadku.

RK-N

súhlasí

s

podmienkami

prevádzkového

3. RK-N môže byt’ vydaná iba obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým
4. 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 dni. 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 byt’ 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-N 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-0, resp. RK-P, môže
prevádzkovateľ CMPZ po vrátení vydanej RK-0, resp. RK-P vydať bezodplatne
dočasnú RK-N na iné vozidlo, najviac však na dobu 1 mesiaca. Po vrátení dočasnej RKN, bude rezidentovi vrátení pôvodne vydaná RK-0, 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 Sprava
majetku mesta Prievidza, s.r.o.
§ 10
Spôsob určenia odplaty
Vynos 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.
§ 12
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Na Všeobecnom záväznom nariadení mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 26. apríla 2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnku č. 1-4, ktoré bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva dňa 29.04.2014 a nadobudlo účinnosť dňa
15.05.2014, vrátane všetkých doplnkov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2021 nadobúda účinnosť 15.
dňom po zverejnení na úradnej tabuli mesta Prievidza.
4. Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 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
V Prievidzi dňa 01.04.2021
JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta
PRÍLOHA č. 1
ÚSEKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH
VOZIDIEL „CMPZ PRIEVIDZA"
Zóna A

Ulica
UI. T. Vansovej
U1. A. Hlinku
Kláštorná u1.
UI. M. Mišíka
UI. Matice Slovenskej
Dlhá ulica
Spolu

Počet parkovacích miest
38
41
11
36
3
15
144

Zóna B

Ulica
Krátka u1.
Športová u1.
Lúčna ul.
Spolu

Počet parkovacích miest
9
23
33
65

Zóna C
Ulica
U1. J. Jesenského
Medzibriežková ul.
Mariánska u1.
Spolu

Počet parkovacích miest
113
37
25
175

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

Počet parkovacích miest
41
118
28
136
185

285
793

Zóna E
Ulica
Bakalárska u1.
Šumperská ul.
Košovská cesta
Ul. M. Mišíka
U1. G. Švéniho

Počet parkovacích miest
37
164
16
124
14

Spolu
PRILOHA č. 2

355

PRILOHA č. 3
MAPA CENTRÁLNEJ PARKOVACEJ ZÓNY S REZIDETNSKÝMI PÁSMAMI

PRÍLOHA č. 4
Meno a priezvisko rezidenta (názov rezidenta), adresa trvalého pobytu (adresa sídla)
Technické služby mesta Prievidza s.r.o. Mariánska 17
Prievidza 971 01
V Prievidzi, dňa .......................

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

podpis rezidenta

