Všeobecne záväzné nariadenie OBCE
PLÁŠŤOVCE

Stránka
|1

č. 11/2012 o parkovaní a odstavení vozidiel
na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Obecné zastupiteľstvo v Plášťovciach v zmysle § 6 a § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a ďalšej platnej legislatívnej úprave vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2012 o parkovaní a odstavení vozidiel
na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (ďalej len „VZN“):

§1
Rozsah platnosti
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje parkovanie a odstavenie vozidiel
na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Plášťovce.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa nachádzajú na
území obce Plášťovce.

§2
Účel
1. Toto nariadenie upravuje podmienky:
a. státia a parkovania motorových vozidiel všetkých druhov, ako aj ich prívesov
a návesov a motocyklov (ďalej len "vozidiel") na miestnych komunikáciách, verejných
priestranstvách v obci Plášťovce – v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 O cestnej
premávke,
b. prekážky v cestnej premávke
c. pohyb ostatných účastníkov cestnej premávky.
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a/ verejným priestranstvom – časť územia obce, ktorá svojim charakterom je určená na
všeobecné užívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe – cesty, miestne komunikácie,
chodníky, námestia, parkoviská, plochy parkov, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú
vo vlastníctve fyzickej osoby a právnickej osoby a ku ktorým nemajú tieto osoby právo
hospodárenia,
b/ miestnou komunikáciou – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve
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obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií,
c/ centrom obce Plášťovce – verejné priestranstvo ohraničené budovami Slovenskej pošty,
Cirkevnou základnou školou Pála Palásthyho, kultúrnym domom a zdravotným strediskom

§3
Parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
1. Parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je povolené, ak to
nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto VZN.
2. Na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené je státie a
odstavenie všetkých druhov vozidiel z a k á z a n é.
3. Vodič nesmie parkovať na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo
boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré
nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.
4. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v centre obce ako i v celej obci tieto druhy
parkovacích a odstavných plôch:
a/ parkovacie plochy bez vyznačenia parkovacích miest - pred Kultúrnym domom, Obecným
úradom,
b/ odstavné plochy pri budove pošty,
c/ odstavné plochy pred zdravotníckym centrom
d/ parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie
osobitného predpisu.
5. Parkovanie nákladných motorových vozidiel nad 3,5 t v centre obce Plášťovce je zakázané, na
parkovanie pre tieto vozidlá slúžia v obci tieto oplotené a zabezpečené parkovacie a odstavné
plochy: poľnohospodársky komplex „garáže“ a tiež nad poľnohospodárskym komplexom „garáže“
6. Odstavná plocha pred zdravotným strediskom v čase od 7:00 hod do 16:00 hod. je výlučne
vyhradená na parkovanie pre návštevníkov zdravotníckeho strediska a pre zdravotnícky personál.
§4
Parkovanie motorových vozidiel nad 3,5 tony
1. Na území obce Plášťovce je zakázané dlhodobé neprerušované parkovanie (nad 24 hodín) na
verejnom priestranstve všetkým druhov motorových vozidiel nad 3,5 tony vrátane osobných
vozidiel. Dlhodobé neprerušované parkovanie môže obce povoliť v odôvodnených prípadoch na
základe žiadosti držiteľa vozidla podľa osobitného predpisu (VZN o miestnych daniach
a poplatkoch).
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2. Na území obce Plášťovce je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve
zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom,
prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3,5 tony.
Povolené je iba zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne
potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci
pracovnej dobe.
3. Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel,
mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavenie svojich vozidiel na
vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.
4. Autobusom zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú prepravu osôb môže byť odstavenie
a dlhodobé parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch na základe písomnej
a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.
§5
Státie vozidiel
1. Vodič môže zastaviť a stáť s vozidlom na komunikáciách za podmienok ustanovených
zákonom NR SR č. 8/2009 O cestnej premávke1) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
2. V čase od 18.00 hod. do 7.00 hod. je zakázané státie a parkovanie na pozemných
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách všetkým nákladným motorovým
vozidlám nad 3,5 t, zvláštnym motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom a
dopravným strojom v zmysle platnej legislatívnej úpravy.
3. V centre obce Plášťovce je státie vozidiel zakázané, mimo miest na to určených.
§6
Kontrolná činnosť
1. Osoby poverené kontrolnou činnosťou sa preukazujú poverením s pečiatkou obce
a podpisom starostu obce Plášťovce.
Osoby poverené kontrolnou činnosťou vymenuje starostka obce.
2. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1, majú právo kontrolovať
dodržiavanie čistoty a vzhľadu na komunikáciách, parkoviskách a verejných priestranstvách
v správe obce Plášťovce.
3. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1, sú oprávnené zhotovovať
fotografickú a písomnú dokumentáciu dlhodobo odstavených vozidiel v zmysle § 6 ods. 1
písm. d) tohto nariadenia.
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§7
Spoločné ustanovenia
1. Vodiči vozidiel s označením „vozidlo prepravujúce osobu ťažko zdravotne postihnutú“ a
„vozidlo vedené osobou sluchovo postihnutou“ majú právo parkovať v centre obce Plášťovce
na všetkých miestach na to určených.
2. Za prevádzkovanie, údržbu, čistotu a vzhľad parkoviska zodpovedá osoba, ktorá má
parkovisko v prenájme alebo užívaní. Za nedodržanie tohto ustanovenia bude zodpovedná
osoba sankcionovaná podľa osobitného predpisu.

§8
Prekážka cestnej premávky, zvláštne užívanie
1. Prekážkou cestnej premávky sa pre potreby tohto nariadenia okrem iného rozumie
nasledovné:
a. vozidlo stojace v centre obce Plášťovce na mieste inom ako na tento účel
vyhradenom,
b. vozidlo stojace na území obce Plášťovce bez evidenčných tabuliek,
c. vozidlo stojace na území obce Plášťovce, ktoré je odstavené dlhšie ako 30
kalendárnych dní (táto lehota musí byť vždy zdokumentovaná osobou podľa § 6
písm. 1 alebo policajtom príslušného OR PZ).
2. Státie vozidiel dočasne vyradených z evidencie, dlhodobo nepojazdných alebo s osadenými
reklamnými plochami v obci Plášťovce sa na účely tohto nariadenia nepovažuje za
parkovanie ale za zvláštne užívanie verejného priestranstva podľa osobitého predpisu
s náležitým spoplatnením podľa osobitného predpisu.
3. Správca komunikácie je oprávnený odstrániť vozidlo v zmysle § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009.
Na tento účel je možné výkon povinností správcu komunikácie delegovať na právnickú
osobu na základe riadnej zmluvy s obcou Plášťovce.
4. Vyhotovenie fotografickej a písomnej dokumentácie počas osadenia technického
prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla alebo odstránenia vozidla – odťah – je výlučnou
povinnosťou Policajného zboru SR v zmysle platnej legislatívnej úpravy (zákon O Policajnom
zbore SR a zákon O cestnej premávke).
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5. Vozidlá, ktoré budú odstránené – odtiahnuté budú uložené v zabezpečenom areáli s 24
hodinovou službou, ktorú zabezpečí právnická osoba vykonávajúca odťahovanie vozidla.
6. Vydanie vozidla bude možné až po úhrade nákladov spojených s odstránením vozidla, ktoré
vznikli správcovi komunikácie.

§9
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku podľa zákona
č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Starosta obce Plášťovce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu do výšky 6 638,- € v zmysle zákona
č. 369/1990 § 13, ods. 9 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 10
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Plášťovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 14. 12. 2012 uznesením č. 17/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1.
2013.
V Plášťovciach, 14. 12. 2012

Ing. Anikó Helység
starostka obce
Zverejnené:
14. 12. 2012

