Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2012
o podmienkach státia vozidiel na území mesta Štúrovo, o trvalom parkovaní vozidiel na verejnom
priestranstve a
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných parkoviskách
v znení VZN č.16/2012, VZN č.1/2013 a VZN č.15/2014.
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky státia vozidiel na miestnych
komunikáciách a verejných parkoviskách v správe Mesta Štúrovo.
2. Verejným priestranstvom sa pre účely tohto nariadenia rozumejú verejnosti prístupné
pozemky vo vlastníctve a v správe Mesta Štúrovo okrem tých, na ktoré má Mesto Štúrovo
uzatvorenú nájomnú zmluvu.
3. Státie vozidiel je možné len na :
a) miestach, kde to zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezakazuje
b) verejných parkoviskách
c) parkoviskách vyhradených na trvalé parkovanie vozidiel
d) ostatných verejných priestranstvách, ktoré spĺňajú požiadavky na státie vozidiel a
státie vozidiel nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo
normou.
4. Státie vozidiel je zakázané v prípadoch ustanovených zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Trvalé a dočasné parkovanie vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5t a autobusov na
verejných priestranstvách okrem vyhradených miest a prípadov zásobovania je zakázané.
6. Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené a označené
príslušnou dopravnou značkou je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavenie ich
prívesov a návesov.
Čl. II.
Trvalé parkovanie vozidiel
1. Trvalým parkovaním vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5t mimo stráženého parkoviska je
vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlá. Pre jedno
vozidlo je možné vyhradiť len jedno parkovacie miesto. Vyhradenie parkovacieho miesta
musí byť vyznačené príslušnou vodorovnou dopravnou značkou v zmysle platnej vyhlášky,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. Vyznačenie vyhradeného parkovacieho
miesta zabezpečí Mesto Štúrovo v termíne do 15 pracovných dní od vydania povolenia na
vyhradenie parkovacieho miesta a úhrady dane za užívanie verejného priestranstva ak to
poveternostné podmienky dovoľujú.
2. Vyhradenie parkovacieho miesta povoľuje cestný správny orgán podľa § 3 ods.2 zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
ktorým je Mesto Štúrovo na základe písomnej žiadosti držiteľa vozidla .
3. O vyhradenie parkovacieho miesta môže požiadať fyzická osoba (občan) s trvalým pobytom
v meste Štúrovo alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, resp. právnická osoba so
sídlom podnikania alebo s prevádzkou v meste Štúrovo.
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4. Žiadosť je potrebné doručiť na Mestský úrad Štúrovo každoročne najneskôr do 31. marca. V
prípade, že doterajší užívateľ verejného priestranstva v uvedenom termíne nepožiada o
vyhradenie parkovacieho miesta, bude toto parkovacie miesto pridelené ďalšiemu
záujemcovi.
5. Pri splnení podmienok vydá cestný správny orgán povolenie na vyhradenie parkovacieho
miesta, ktoré oprávňuje držiteľa vozidla užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidla v
období od 1. júna do 31. mája nasledujúceho roka.
6. Ak držiteľ vozidla predloží žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta v neskoršom termíne
ako je uvedené v bode 4, splní stanovené podmienky a kapacita verejného priestranstva to
umožňuje, cestný správny orgán vydá povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta, ktoré
oprávňuje držiteľa vozidla užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidla od vyznačenia
parkovacieho miesta do 31. mája nasledujúceho roka.
7. Žiadosti na vyhradenie parkovacieho miesta sa vybavujú v poradí, v akom boli doručené na
cestný správny orgán.
8. Držiteľ vozidla, ktorému bolo vyhradené parkovacie miesto je povinný zabezpečiť údržbu
parkovacieho miesta tak, aby vodorovné dopravné značky boli čitateľné.
9. Umiestňovanie prenosných, plátenných garáží na parkovacích miestach a inštalácia
mechanických zábran proti neoprávnenému používaniu vyhradeného parkovacieho miesta
je možné len s povolením cestného správneho orgánu a za splnenia podmienok stanovených
v povolení.
10. V odôvodnených prípadoch, najmä ak držiteľ vozidla, ktorý užíva verejné priestranstvo na
trvalé parkovanie vozidla porušuje zásady parkovania, najmä opakovane porušuje VZN a
zásady ochrany životného prostredia (napr. znečisťuje verejné priestranstvo olejom) a pod.,
môže byť povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta zrušené bez nároku na vrátenie
pomernej čiastky sadzby dane za užívanie verejného priestranstva.
11. V prípade, že v priebehu platnosti povolenia na trvalé parkovanie vozidla príde k zmene
evidenčného čísla vozidla, resp. k zmene vozidla, pre ktoré bolo vydané povolenie na
vyhradenie parkovacieho miesta, držiteľ vozidla je túto skutočnosť povinný nahlásiť v lehote
do 15 dní od uskutočnenia zmeny cestnému správnemu orgánu. Označenie vyhradeného
parkovacieho miesta zabezpečí Mesto Štúrovo na náklady držiteľa vozidla v termíne podľa
poveternostných podmienok.
12. Mesto Štúrovo nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi vozidla vzniknú pri
odstavení vozidla na vyhradenom parkovacom mieste.
13. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je trvalé parkovanie vozidla mimo
stráženého parkoviska.
14. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
15. Základom dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je výmera
verejného priestranstva v m2.
16. Sadzby dane za trvalé parkovanie vozidla sú definované v §7 Sadzba dane VZN č.9/2004
o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien.
17. Rozmery parkovacích miest stanovuje STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných
vozidiel.
18. Oslobodenie od dane rieši §6 VZN č.9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva
v znení neskorších zmien.
19. Vyrubenie a úhradu dane rieši §8 VZN č.9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva
v znení neskorších zmien.
Čl. III.
Dočasné parkovanie vozidiel.
1. Dočasné parkovanie vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5t je časovo obmedzené
parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií označených príslušnými
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zvislými a vodorovnými dopravnými značkami a na verejných parkoviskách mimo miestnych
komunikácií.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

2.1 Vymedzené úseky miestnych komunikácií pre spoplatnené, dočasné parkovanie
motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5t:
- ul. Hlavná, z obidvoch strán (od Hasičskej ul./ ul. Sv. Štefana po Nánanskú cestu
- Námestie slobody (úsek pred detským domovom)
- Námestie Sv. Imricha
- ul. Hasičská vrátane odstavnej plochy pred MsKS
- ul. Sv. Štefana (v úseku od Hlavnej ul. po Vajanského ul.)
- ul. Adyho (v úseku od Bocskaiho ul. po ul. Pri cintoríne)
2.2 Verejné, spoplatnené parkoviská:
- Námestie slobody (pred Hotelom Zahovay)
- Námestie slobody (býv. autobusová zastávka)
Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie v lokalitách uvedených v bode 2. tohto
článku majú vodiči
- v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 17.00 hod.
- v období od 1.5. do 30.9. aj v sobotu, nedeľu a v dňoch pracovného pokoja od 08.00 hod.
do 14.00 hod.
- v uvedenom období výnimku tvorí v nedeľu Námestie Svätého Imricha od orient. čísla 10
po kostol sv. Imricha a Námestie Svätého Imricha pred kostolom sv. Imricha
Oprávnenie na užívanie verejného priestranstva určeného na dočasné parkovanie vozidiel je
viditeľné označenie dvojstopového motorového vozidla platným parkovacím lístkom alebo
platnou parkovacou kartou za čelným sklom.
Parkovacia karta môže byť vydaná s platnosťou na jeden týždeň, jeden mesiac, tri mesiace a
na kalendárny rok. Parkovacia karta je neprenosná okrem parkovacej karty – PENSION.
Platná mesačná a týždenná parkovacia karta musí obsahovať údaje o čase platnosti a
evidenčné číslo vozidla. Ročná parkovacia karta s platnosťou na kalendárny rok je označená
evidenčným číslom vozidla, pre ktoré bolo vydané. Platné parkovacie karty musia byť
uložené vo vozidle na viditeľnom mieste za čelným sklom vozidla. Parkovacia karta PENSION
sa vydáva na základe žiadosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia s platnosťou 3
mesiace (od 1.júla do 31.augusta príslušného roka). Karta je prenosná, môžu ju používať
hostia ubytovacieho zariadenia.
Zakúpený parkovací lístok z parkovacieho automatu obsahuje údaj o čase platnosti. Platný
parkovací lístok musí byť umiestnený vo vozidle na viditeľnom mieste za čelným sklom
vozidla. Pre zakúpenie parkovacieho lístka platí tolerancia 5 minút.
Mesto Štúrovo nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi vozidla vzniknú pri
odstavení vozidla na miestnej komunikácii, určenej na dočasné parkovanie vozidiel.
Sadzby úhrad za dočasné parkovanie vozidiel sú v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách
nasledovné :
- cena parkovacieho lístka za dočasné parkovanie osobného motorového vozidla
v lokalitách uvedených v bode 2.1 okrem Námestia slobody (úsek pred detským
domovom) tohto článku je 0,50 €/hod.
- cena parkovacieho lístka za dočasné parkovanie osobného motorového vozidla
v lokalitách uvedených v bode 2.2 a Námestia slobody (úsek pred detským
domovom) tohto článku je 0,30 €/hod.
- cena parkovacej karty za dočasné parkovanie osobného motorového
vozidla je 100 €/rok (ročná, neprenosná parkovacia karta) , 10 €/mesiac
(mesačná, neprenosná parkovacia karta), 30 €/3 mesiace (prenosná
parkovacia karta – PENSION) a 5 €/týždeň (týždenná,
neprenosná parkovacia karta – TOURIST).
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8. Na verejných priestranstvách uvedených v bode 2. tohto článku musia byť vyhradené 2%
parkovacích miest (najmenej však jedno) pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
9. Od úhrady poplatku za dočasné parkovanie vozidiel sú oslobodené osoby s platným ZŤP
a ZŤPS preukazom (vozidlo s osobitným označením O1) a obyvatelia mesta Štúrovo, ktorí
majú trvalý pobyt v lokalitách uvedených v bode 2. tohto článku.
10. Pre obyvateľov mesta Štúrovo, ktorí majú trvalý pobyt v lokalitách uvedených v bode 2.1
tohto článku, pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby pôsobiace
v lokalitách uvedených v bode 2.1 tohto článku, ktorí majú vo vlastníctve nehnuteľnosť
slúžiacu na podnikanie a oni sami v nej prevádzkujú prevádzkareň, cestný správny orgán
vydá bezplatnú parkovaciu kartu REZIDENT alebo ABONENT. Karta bude pridelená na
základe písomnej žiadosti obyvateľa – vlastníka vozidla. Žiadateľ, ktorý žiada o vydanie
bezplatnej parkovacej karty nesmie mať nesplnené finančné záväzky voči mestu. Parkovaciu
kartu REZIDENT môže žiadateľ využiť striedavo pre max. 2 motorové vozidlá v domácnosti.
Štátne poznávacie značky oboch vozidiel sú uvedené na vydanej parkovacej karte.
Parkovacia karta ABONENT sa vydá pre žiadateľa bezplatne a to pre 1
mot.vozidlo/prevádzkareň.
Čl. IV.
Sankcie
1. Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór mesta, poverení
zamestnanci Mestského úradu Štúrovo a príslušníci mestskej polície.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v zmysle §13 ods.9 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec za
porušenie ustanovení tohto VZN uložiť pokutu až do výšky 6 638 €.
3. Fyzickej osobe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov môže byť za porušenie tohto VZN uložená pokuta do výšky
33,19 €.

Ing. Eugen S Z A B Ó
primátor mesta
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