Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach
státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území
mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011.
Číslo: 6/2019

v Piešťanoch dňa 27.06.2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa §4 ods. 1, § 6 ods. 2 a §11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a ods.1
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien
a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č.8/2008 o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 30.06.2011 sa mení nasledovne:
1. Ustanovenie §1 ods.2 sa nahrádza a znie nasledovne:
Parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a miestnych komunikáciách sa rozumie
státie (parkovanie) motorových vozidiel na parkovacích miestach vyznačených dopravným
značením v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania, ktoré sú spoplatnené
v čase od 7.00 do 19,00 hod., na parkovisku Nálepkova v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.
a na parkovisku pred futbalovým štadiónom v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. v zmysle
prevádzkových poriadkov.
2. Ustanovenie §1 ods.4 sa dopĺňa o novú vetu, ktorá znie:
Parkovať s platnou parkovacou kartou nie je možné na nasledovných parkoviskách:
parkovisko Rázusova, parkovisko pri hoteli EDEN, parkovisko Winterova pred nemocnicou
až po Sad A.Kmeťa po hotel Slovan, parkovisko Nálepkova – okrem soboty a nedele
a okrem parkovacej karty obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
(§3 ods.5).
3. Ustanovenie §2 ods.1 sa nahrádza a znie nasledovne:
Prevádzkovateľom mestských verejných parkovísk v zóne dopravného obmedzenia
plateného parkovania sú Služby mesta Piešťany.
4. Ustanovenie §3 ods.6 sa nahrádza a znie nasledovne:
Predaj parkovacích kariet zabezpečujú Služby mesta Piešťany, na základe žiadosti
o vydanie parkovacej karty. Žiadosť o vydanie parkovacej karty je uverejnená na webovom
sídle Služieb mesta Piešťany, www.sluzbymesta.sk/parkoviska-1/.
5. Ustanovenie §3 ods.3 sa nahrádza a znie nasledovne:
Na vydanie neprenosnej parkovacej karty uvedenej v sadzobníku v bode 2. pod písm. a) má
nárok:
a) každá fyzická osoba s pracovným pomerom na území mesta Piešťany. K žiadosti
o vydanie parkovacej karty musí predložiť k nahliadnutiu potvrdenie
zamestnávateľa a technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla-časť II.,

b) fyzická osoba podnikateľ s miestom podnikania prípadne prevádzkarňou na území
mesta Piešťany. K žiadosti o vydanie parkovacej karty je potrebné predložiť k
nahliadnutiu výpis zo živnostenského registra (postačí z internetu) prípadne z inej
evidencie ustanovenej osobitným zákonom (napr. osoby, podnikajúce na základe
iného než živnostenského oprávnenia) a technický preukaz alebo osvedčenie
o evidencii vozidla - časť II.,
c) právnická osoba so sídlom na území mesta Piešťany. K žiadosti o vydanie
parkovacej karty je potrebné predložiť k nahliadnutiu výpis z obchodného registra
(postačí z internetu) a technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II..
K žiadosti o vydanie parkovacej karty pri zmene EČV je potrebné odovzdať pôvodnú
parkovaciu kartu. K žiadosti o vydanie duplikátu parkovacej karty v prípade poškodenia
pôvodnej parkovacej karty je potrebné doložiť pôvodnú parkovaciu kartu.“
6. Ustanovenie §3 ods.4 sa nahrádza a znie nasledovne:
Na vydanie neprenosnej parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany uvedenej
v sadzobníku v bode 2. pod písm. b) má nárok každý obyvateľ s trvalým bydliskom na území
mesta Piešťany.
K žiadosti o vydanie karty je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o trvalom pobyte
a technický preukaz alebo osvedčenie o evidencii vozidla - časť II. Toto neplatí pre vozidlá,
ktoré používajú obyvatelia na podnikanie.
K žiadosti o vydanie parkovacej karty pri zmene EČV je potrebné odovzdať pôvodnú
parkovaciu kartu. K žiadosti o vydanie duplikátu parkovacej karty v prípade poškodenia
pôvodnej parkovacej karty je potrebné doložiť pôvodnú parkovaciu kartu.“
7. Ustanovenie §3 ods.5. sa nahrádza a znie nasledovne:
Na vydanie neprenosnej parkovacej karty pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a
plateného parkovania Piešťany uvedenej v sadzobníku v bode 2. pod písm. d) má
nárok každý obyvateľ s trvalým bydliskom v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania na ulici - ulica Nálepkova v úseku od parkoviska Nálepkova, pešia zóna
Winterova, Pribinova, Námestie slobody, Nitrianska.
Toto neplatí pre vozidlá, ktoré používajú obyvatelia na podnikanie. K žiadosti o vydanie karty
je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o trvalom pobyte a technický preukaz alebo
osvedčenie o evidencii vozidla - časť II“.
K žiadosti o vydanie parkovacej karty pri zmene EČV je potrebné odovzdať pôvodnú
parkovaciu kartu. K žiadosti o vydanie duplikátu parkovacej karty v prípade poškodenia
pôvodnej parkovacej karty je potrebné doložiť pôvodnú parkovaciu kartu.“
8. Ustanovenie §4 sa nahrádza a znie nasledovne:
Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích
miestach v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania sú oslobodené vozidlá:
- s parkovacím preukazom prepravujúce fyzické osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo
úplnú slepotu očí za podmienok použitia parkovacieho preukazu
- orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Vojenskej
a Mestskej polície, zdravotníckej a záchrannej služby, požiarnej ochrany, tieto môžu
pri plnení služobných úkonov stáť na vyznačenom parkovacom mieste bez
parkovacieho dokladu.

II.
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 8/2008 zostávajú v platnosti bez zmien.

2. Príloha č.1 – Situácia
zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
s vyznačením stupňov sadzobníka.

Príloha č.2
Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania
1.) Sadzba úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích
miestach formou priamej platby v parkovacom automate alebo u pracovníka parkovacej
služby závorového systému:
a) jednotná sadzba za parkovanie
0,60€/hod.
b) sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – parkovisko ulica Rázusova,
parkovisko pri hoteli EDEN, ulica Winterova až po hotel Slovan - bez
možnosti využitia parkovacej karty
2,00€/ hod.
2,00€ za každú ďalšiu začatú hodinu
c) jednotná sadzba za parkovanie parkovisko Nálepkova
1,00€/hod.
2.) Sadzby za parkovacie karty
a) neprenosná parkovacia karta ročná (§3 ods.3 VZN č....)
zmena EČV na parkovacej karte
vydanie duplikátu parkovacej karty

70,00€
5,00€
10,00€

b) neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa
zmena EČV na parkovacej karte
vydanie duplikátu parkovacej karty

50,00€
5,00€
5,00€

c) neprenosná parkovacia karta týždenná
vydanie duplikátu parkovacej karty

12,00€
5,00€

d) neprenosná parkovacia karta ročná §3 ods.5
zmena EČV na parkovacej karte
vydanie duplikátu parkovacej karty

50,00€
5,00€
5,00€

3.) V prípade straty alebo značného poškodenia lístka vydaného automatom pri vstupe na
závorové parkovisko, z ktorého nebude možné zistiť čas príchodu na parkovisko, je vodič
povinný zaplatiť úhradu
20,00 €
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 27.06.2019 uznesením MsZ č.
79/2019 a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia v úradnej tabuli a rozšírenie zóny
uvedenej v Prílohe č.1 nadobúda účinnosť 01.11.2019.

Mgr. Peter J a n č o v i č, PhD.
primátor mesta Piešťany

