Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota . 127/2015
o do asnom parkovaní motorových vozidiel v Zóne s plateným státím
v Rekrea nej oblasti Zelená voda – Kurinec v Rimavskej Sobote

Mestské zastupite stvo v Rimavskej Sobote pod a §-u 6 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a pod a §-u 3 ods. 2 a §-u 6a zákona . 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení ( alej len „cestný zákon”) vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie o do asnom parkovaní motorových vozidiel v Zóne s platným státím
v Rekrea nej oblasti Zelená voda – Kurinec v Rimavskej Sobote.
l. 1
Ú el nariadenia
Ú elom tohto nariadenia je ustanovi pravidlá do asného parkovania ( alej len „parkovanie”)
všetkých motorových vozidiel v Rekrea nej oblasti Zelená voda – Kurinec v Rimavskej Sobote
( alej len „rekrea ná oblas ”) v súlade so zákonom . 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom
znení v spolupráci s príslušným dopravným inšpektorátom.
l. 2
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „nariadenie”) upravuje:
a) vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na platené parkovanie motorových vozidiel na území
rekrea nej oblasti,
b) podmienky plateného parkovania motorových vozidiel na území rekrea nej oblasti na ur ených
úsekoch miestnych komunikáciách v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého
dopravného zna enia,
c) výšku úhrady za parkovanie motorových vozidiel pod a osobitného predpisu,
d) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za parkovanie motorových vozidiel,
oslobodenie od povinnosti plati úhradu za parkovanie motorových vozidiel,
e) podmienky prevádzky parkovacích miest a spôsob ur enia odplaty poverenej právnickej osoby.
l. 3
Zóna plateného parkovania
1. Zónou plateného parkovania v rekrea nej oblasti sú miestne komunikácie: vozovky a verejné
parkoviská. Grafický plán zóny plateného parkovania je uvedený v prílohe . 1.
2. Zóna je vymedzená dopravnými zna kami IP 27a a IP 27b (Zóna s plateným státím a Koniec
zóny s plateným státím) s uvedením doby plateného parkovania a príslušným vodorovným
zna ením.
3. Parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania je možné na parkovacích plochách
ozna ených dopravným zna ením:
a) IP 17a (Parkovisko, parkovacie miesta s plateným státím) s dodatkovou tabu ou E 12 s uvedením
doby spoplatnenia parkovania a vodorovným dopravným zna ením,
b) IP 16 (Vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabu ou E 13 (Dodatková tabu a s upres ujúcim
textom) s vyzna ením doby vyhradenia pre ur enú osobu a príslušným vodorovným dopravným
zna ením.
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l. 4
Doba spoplatnenia parkovania
1. Doba spoplatnenia sa ur uje nasledovne:
a) v zóne plateného parkovania:
pondelok – nede a od 08.00 hod. do 20.00 hod. od 1. júna do 31. augusta,
b) vyhradené parkovacie miesta ozna ené dopravnou zna kou IP16 majú nepretržitú prevádzkovú
dobu, t. j. sú nepretržite vyhradené pre žiadate a.
l. 5
Spôsob a výška úhrady za parkovanie
1. Výška úhrady za parkovanie na miestnych komunikáciách ( alej len „úhrada“) v zóne plateného
parkovania v rekrea nej oblasti je stanovená v prílohe . 2 tohto nariadenia (Cenník parkovacích
lístkov a parkovacích kariet). Výška tejto úhrady je viazaná na sumu miestnej dane za parkovacie
miesta v zmysle platného všeobecného nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území mesta Rimavská Sobota, ktorú nemôže
prekro i .
2. Úhrada musí by zaplatená vopred na celý as parkovania motorového vozidla po as doby
spoplatnenia.
3. Úhradu je možné realizova :
a) zakúpením parkovacieho lístka alebo parkovacej karty.
l. 6
Doklad o zaplatení úhrady
1. Dokladom o zaplatení úhrady je:
a) platný parkovací lístok,
b) platná parkovacia karta.
2. Parkovací lístok umož uje parkovanie motorového vozidla v zóne plateného parkovania, a to
po dobu vyzna enú na tomto lístku.
3. Parkovacia karta umož uje parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania, a to
po dobu platnosti vyzna enú na parkovacej karte. Rozsah možnosti plateného parkovania
motorových vozidiel na základe parkovacej karty závisí od kategórie parkovacej karty. Parkovaciu
kartu možno vyda záujemcovi na základe žiadosti o vystavenie predplatenej parkovacej karty,
kópie ob ianskeho preukazu, kópie osved enia o evidencii vozidla.
4. Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu je platite úhrady povinný umiestni
za predné sklo motorového vozidla na vidite né miesto tak, aby všetky údaje na elnej strane
parkovacieho lístku alebo parkovacej karty boli itate né z vonkajšej strany vozidla. Ak
z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne vidite ná doba platnosti alebo iný údaj
potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady
za parkovanie.
l. 7
Spôsob zabezpe enia prevádzky a odplaty za prevádzku
1. Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania v rekrea nej oblasti zabezpe ujú
Technické služby mesta Rimavská Sobota na základe uznesenia Mestského zastupite stva .
52/2015-MsZ zo d a 21. apríla 2015 a na základe „Prevádzkového poriadku Zóny s plateným
státím v Rekrea nej oblasti Zelená voda – Kurinec v Rimavskej Sobote”.
2. Výnos úhrad za do asné parkovanie motorových vozidiel je príjmom Technických služieb
mesta Rimavská Sobota na prevádzku parkovacích miest.
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l. 8
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonáva Mestská polícia v Rimavskej
Sobote.
2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy zákona o Mestskej polícii
. 564/1991 Zb. a zákona o priestupkoch . 372/1990 Zb.
l. 9
Závere né ustanovenie
1. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupite stvo v Rimavskej Sobote uznesením . 58/2015-MsZ
zo d a 26. mája 2015.
2. Ú innos nadobúda 15-tym d om od jeho vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA . 127/2015 o do asnom parkovaní motorových vozidiel v Zóne s plateným státím
v Rekrea nej oblasti Zelená voda – Kurinec v Rimavskej Sobote
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN) zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
07.05.2015
Vyvesený na úradnej tabuli mesta d a :
07.05.2015
Zverejnený na internetovej stránke mesta d a:
11.05.2015
Dátum za atia lehoty na pripomienkové konanie:
21.05.2015
Dátum ukon enia lehoty na pripomienkové konanie
Pripomienky zasiela :
- písomne na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9,979 01 Rimavská Sobota
- elektronicky na adresu: eva.murarikova@rimavskasobota.sk
- ústne do zápisnice na Mestskom úrade – právne oddelenie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskuto nené d a :

22.05. 2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie :
Na rokovaní MsZ d a:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta d a:
VZN nadobúda ú innos d om :

26.05.2015 .uz. 58/2015-MsZ
29.05.2015
15.06.2015
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Príloha . 2

Cenník parkovacích lístkov za parkovné
Parkovací lístok

1,00 €

1 de

[V zmysle Uznesenia Mestskej rady v Rimavskej Sobote . 15/2015-MsR zo d a 7. 4. 2015.]
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