Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota
č. 112/2012 o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta
Rimavská Sobota
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote podľa §-u 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a podľa §-u 3 ods. 2 a §-u 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon”) vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta
Rimavská Sobota.
Čl. 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť pravidlá státia a parkovania všetkých motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách – na jazdných pruhoch a parkoviskách – na území
mesta Rimavská Sobota v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a jeho
vykonávacou vyhláškou č. 9/2009 Z. z. (ďalej len „zákon o cestnej premávke”) v spolupráci
s príslušným dopravným inšpektorátom (ďalej len „dopravný inšpektorát”).
Čl. 2
Základné ustanovenia
(1) Mesto Rimavská Sobota (ďalej len „mesto”) ako orgán miestnej štátnej správy je
príslušným cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
(ďalej len „miestne komunikácie”).
(2) Miestne komunikácie sú: všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve
mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií. Parkoviská tvoria súčasť miestnych komunikácií.
(3) Mesto na miestnych komunikáciách určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie
dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská na území mesta.
Čl. 3
Parkovanie na území mesta
(1) Na státie a parkovanie motorových vozidiel na území mesta slúžia parkoviská, parkovacie
pruhy a pásy pozdĺž miestnych komunikácii, ktoré nie sú označené dopravnou značkou B 33
a B 34 (zákaz státia a zákaz zastavenia), ak odstavené vozidlá nevytvárajú prekážku v cestnej
premávke v zmysle zákona o cestnej premávke.
(2) Na území mesta sú nasledovné parkoviská:
a) verejné s organizovanou prevádzkou (napr. s parkovacou službou);
b) verejné bez organizovanej prevádzky;
c) ostatné ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.
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Čl. 4
Vyhradené parkoviská (Réservé)
(1) Parkovacie miesta na miestnych komunikáciách a ostatných označených verejných
priestranstvách vyhradzuje a podmienky určuje mesto v spolupráci s dopravným
inšpektorátom na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb.
(2) Na základe podanej žiadosti a na základe odsúhlaseného návrhu použitia trvalých
dopravných značiek okresným dopravným inšpektorátom, ktorý žiadateľ predloží
so žiadosťou, mesto vydá rozhodnutie, ktorým povoľuje užívať vyhradené parkovisko
pre žiadateľa na určitú dobu: max na 5 rokov. Za užívanie vyhradeného parkoviska je
určená daň na základe osobitného právneho predpisu. Výška dani je uvedená vo VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku.
(3) Žiadateľ – fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta
viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve alebo v užívaní žiadateľa
s jedným evidenčným číslom vozidla (EČV). V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta
musí byť uvedené meno, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, miesto vyhradenia parkovacieho
miesta, EČV a k žiadosti musí byť priložená kópia osvedčenia o evidencii vozidla, celková
situácia dopravného značenia (IP 16 – parkovisko, parkovacie miesta s vyhradeným státím, E
12 – dodatková tabuľka s textom alebo E 13 – dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie,
V 10d – parkovacie miesta s vyhradeným státím), t. j. návrh použitia trvalých dopravných
značiek vypracovaný odborne spôsobilým pracovníkom a odsúhlasený okresným dopravným
inšpektorátom.
(4) Parkovacie miesta pre potreby fyzických osôb oprávnených na podnikanie, právnických
osôb a inštitúcií možno vyhradiť na dennú dobu v obmedzenom časovom rozsahu, najdlhšie
však v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.
(5) Žiadateľ – občan, vlastník preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu a ktorý používa parkovací preukaz, daň
za užívanie vyhradeného parkoviska neplatí.
(6) Žiadosti, ktoré boli podané a odsúhlasené v I. polroku do 30. 6., budú realizované
v mesiacoch august a september daného roka. Žiadosti, ktoré boli podané a odsúhlasené v II.
polroku do 31. 12., budú realizované v nasledujúcom roku v mesiacoch máj, jún, júl. Žiadosti
budú realizované podľa schváleného rozpočtu mesta.
(7) Dopravné značky označujúce vyhradené parkovisko na miestnych komunikáciách budú
umiestnené výlučne prostredníctvom Technických služieb mesta na náklady žiadateľa – aj
v prípade bodu 5) na základe rozhodnutia mesta. (Náklady tvoria hodnotu práce pri zriadení
vyhradeného parkoviska, dopravné značky naďalej budú vo vlastníctve mesta.)
(8) Za parkovanie na vyhradenom parkovisku a za technický stav dopravných značiek
parkoviska, zodpovedá ten, kto používa toto vyhradené parkovisko.
(9) Mesto v odôvodnenom prípade (najmä z dôvodu opotrebovania dopravnej značky) môže
aj bez oznámenia odstrániť dopravné značky, ktorými je parkovisko vyhradené.
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(10) Dopravné značenie môže byť osadené len v období od 1. 5. do 30. 9. príslušného
kalendárneho roku.
(11) Ak na určenom dopravnom značení (na dodatkovej tabuľke) nie je uvedené evidenčné
číslo motorového vozidla, uvedený je len názov firmy alebo organizácie (napr. 2 x pre ABC),
mesto môže vydať identifikačnú kartu pre vozidlá, ktoré budú používať vyhradené parkovacie
miesto.
(12) V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa vyhradeného parkovacieho miesta je toto
užívateľ povinný bezodkladne oznámiť na príslušnom referáte Mestského úradu.
(13) Náklady spojené so zmenou označenia už existujúceho parkovacieho miesta znáša
užívateľ vyhradeného parkoviska.
(14) Mesto má právo nevydať rozhodnutie na vyhradenie parkovacieho miesta hlavne ak:
a) je na parkovisku pred obytným domom menej ako 10 parkovacích miest,
b) vyhradením parkovacieho miesta môže dôjsť k narušeniu plynulosti cestnej
premávky,
c) o tom rozhodne cestný správny orgán,
d) ak proti vyhradeniu parkovacích miest sa vyskytnú vážne výhrady.
Čl. 5
Povinnosti správcu miestnych komunikácií
(1) Správu miestnych komunikácií vykonávajú Technické služby mesta (ďalej len „správca”).
(2) Správca zabezpečuje na území mesta hlavne správu a údržbu miestnych komunikácií, ich
technický stav, funkčnosť parkovísk, pravidelnú kontrolu a obnovu trvalých zvislých
a vodorovných dopravných značiek a dopravných zariadení.
Čl. 6
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia,
poverený pracovník a hlavný kontrolór.
(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté
v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení v rámci blokového alebo
priestupkového konania.
(3) Pokutu v rámci blokového konania môžu ukladať príslušníci Mestskej polície.
(4) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže primátor mesta uložiť právnickým osobám
pokutu v zmysle ustanovenia §-u 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení.
(5) Kontrola v rámci štátneho odborného dozoru nad miestnymi komunikáciami
sa uskutočňuje osobitne na základe cestného zákona v zmysle Smernice č. 8/2006 zo dňa 20.
4. 2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o vykonávaní štátneho odborného
dozoru nad pozemnými komunikáciami.
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Čl. 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto nariadením, postupuje sa v zmysle platných
zákonov, t. j. cestného zákona a pod.
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Rimavská Sobota č. 97/2009 o státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta
Rimavská Sobota.
(3) Rozhodnutie o vyhradenie parkovacieho miesta vydané na základe VZN č. 97/2009
zostávajú v platnosti do uplynutia doby užívania na ktorú bolo rozhodnutie vydané.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote
uznesením č. 128/2012-MsZ.
(5) Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

