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Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného
obmedzenia a plateného parkovania č. 8/2008 zo dňa 13.11.2008 bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva č.210/2008 a nadobudlo účinnosť 01.01.2009 a jeho znenie
Všeobecne záväzným nariadením č.6/2011 zo dňa 13.11.2008 bolo schválené dňa 30.06.2011
uznesením MsZ č.84/2011 a nadobudlo účinnosť 03.08.2019 Všeobecne nariadenie
Predloženým všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach státia
v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania č. 8/2008 v nasledovnom rozsahu:
§1 ods.2
Súčasné znenie:
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. a parkovisko na Nálepkovej ulici v období od 1.6 do 15.9.
v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod. v zmysle prevádzkových poriadkov.
Navrhované znenie:
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. a na parkovisku Nálepkova v čase od 7.00 hod. do 21.00
hod. v zmysle prevádzkových poriadkov.
§1 odst.4
Súčasné znenie
V zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania v čase uvedenom v ods.2) tohto §u je možné parkovať vozidlám s platným parkovacím lístkom alebo parkovacou kartou.
Navrhované znenie:
Parkovať s platnou parkovacou kartou nie je možné na nasledovných parkoviskách:
parkovisko Rázusova, parkovisko pri hoteli EDEN, parkovisko Nálepkova – okrem soboty
a nedele.
§2 ods.1
Súčasné znenie:
Prevádzkovateľom mestských verejných parkovísk v zóne dopravného obmedzenia
plateného parkovania sú Služby mesta Piešťany – stredisko parkoviská a trhoviská.
Navrhované znenie:
Prevádzkovateľom mestských verejných parkovísk v zóne dopravného obmedzenia
plateného parkovania sú Služby mesta Piešťany.
§3 odst.6
Súčasné znenie:
Predaj neprenosných parkovacích kariet zabezpečujú Služby mesta Piešťany.
Navrhované znenie:
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/.

§3 odst.3
Súčasné znenie:
Na vydanie neprenosnej parkovacej karty uvedenej v sadzobníku v bode 2. pod písm. a) má
nárok každý obyvateľ, fyzická alebo právnická osoba:
- s pracovným pomerom alebo prevádzkarňou, expozitúrou, pobočkou na území mesta.
K žiadosti je potrebné doložiť doklad o pracovnom pomere alebo doklad o sídle
prevádzkarne, expozitúry, pobočky na území mesta ( potvrdenie od zamestnávateľa,
nájomná zmluva apod.) a technický preukaz od motorového vozidla.
Navrhované znenie:
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 od motorového vozidla,
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 od motorového
vozidla,
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 od motorového vozidla.
§3 odst.4
Súčasné znenie:
Na vydanie neprenosnej parkovacej karty pre obyvateľa mesta Piešťany uvedenej
v sadzobníku v bode 2. pod písm. b) má nárok každý obyvateľ s trvalým, resp. prechodným
bydliskom na území mesta Piešťany.
Toto neplatí pre vozidlá, ktoré používajú obyvatelia na podnikanie. K žiadosti o vydanie
karty je potrebné doložiť doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte a technický preukaz
od motorového vozidla.
Navrhované znenie:
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.
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 od
motorového vozidla.
§3 odst.5 vypustiť
Súčasné znenie:

Na vydanie neprenosnej parkovacej karty ročnej uvedenej v sadzobníku v bode 2.
pod písm. d) majú nárok ostatní obyvatelia SR.
§4
Súčasné znenie:
Od platenia úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích
miestach v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania sú oslobodené vozidlá:
- označené symbolom 01- prepravujúce osobu ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo
postihnutú, osobu odkázanú na individuálnu prepravu,
- 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.
Navrhované znenie:
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.

Súčasťou uvedeného VZN je príloha č.1 – situácia zóny dopravného obmedzenia
a plateného parkovania s vyznačením stupňov sadzobníka v rámci, ktorej je návrh rozšírenia
zóny plateného parkovania o ulicu Teplická, ulicu Meštianska, ulicu Sládkovičova, ulicu
Šúrova a ulicu Pod Párovcami.
Na základe uznesenia Komisie pre výstavbu a dopravu, ktorá odporúčala rozšírenie zóny
plateného parkovania o ďalšie komunikácie naväzujúce na jestvujúcu zónu, je v tomto
návrhu VZN riešené rozšírenie zóny plateného parkovania o uvedené komunikácie, ktoré
považujeme za prvú etapu. Komunikácie, ktoré sú navrhované zahrnúť do predmetnej zóny
v súčasnosti majú zriadené parkovacie miesta a sú vyznačené zvislým a vodorovným
značením, pričom zahrnutie týchto parkovacích miest do zóny plateného parkovania si bude
vyžadovať posunutie a doplnenie jestvujúcich zónových značiek a osadenie 5 ks parkovacích
automatov.
V súvislosti s ďalším riešením parkovania v centre mesta budú do zóny plateného parkovania
zahrnuté ďalšie komunikácie, kde je v súčasnosti potrebné vytvoriť parkovacie miesta, resp. si
vytvorenie parkovacích miest bude vyžadovať zmenu organizácie dopravy.
V prílohe č.2 navrhujeme zmenu výšky úhrad za parkovanie a parkovacie karty nasledovne:
Súčasný sadzobník

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 u parkovacieho automatu alebo pracovníka
parkovacej služby u závorového systému:
a) jednotná sadzba za parkovanie
0,50€/hod.
( 15,063 Sk/hod.)
b) sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – parkovisko ulica Rázusova
a parkovisko pri hoteli EDEN - bez možnosti využitia parkovacej karty
0,50€/30 min.
( 15,063 Sk/30 min.)
1,00€za každých ďalších aj začatých
30min.(30,126)
minimálna sadzba
0,50€/30 min.
( 15,063 Sk/hod.)
c) základná sadzba priamej platby úhrady parkovania autobusov

-

na hromadnom parkovisku Nálepkova
2,00 €/ hod.
2,00 € za každú ďalšiu začatú hodinu
minimálna sadza
2,00 €/ hod.
- na parkovisku pri futbalovom štadióne v mesiacoch jún - september
5,00€/ deň
( 150,63 Sk/ deň)
2.) Sadzby za parkovacie karty:
a) neprenosná parkovacia karta ročná (§3 ods.3 VZN č....) 35,00€( 1.054,410 Sk)
b) neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa
25,00€ ( 753,150 Sk)
c) neprenosná parkovacia karta týždenná
6,00€( 180,756 Sk)

Návrh nového sadzobníka
Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania
Návrh nového sadzobníka
1.) Sadzba úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích
miestach formou priamej platby u parkovacieho automatu alebo pracovníka parkovacej
služby u závorového systému:
a) jednotná sadzba za parkovanie
0,50€ /hod.
b) sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – parkovisko ulica Rázusova
a parkovisko pri hoteli EDEN - bez možnosti využitia parkovacej karty
0,50€/30 min.
1,00€za každých ďalších aj začatých 30min.
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

12,00€

vydanie duplikátu parkovacej karty

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 €

Pre informovanosť prikladáme prehľad tržieb z predaja parkovacích lístkov a parkovacích
kariet za roky 2014,2015,2016,2017, 2018.

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecného záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11
dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade
v Piešťanoch, Námestie SNP 3 - kontakt: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta
služieb, Beáta Palkechová mailová adresa: beata.palkechova@piestany.sk.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá.

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia 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:

v Piešťanoch dňa

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. a na parkovisku Nálepkova v čase od 7.00 hod. do 21.00 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 Nálepkova – okrem soboty
a nedele.
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 od motorového vozidla,
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 od motorového
vozidla,
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 od motorového vozidla.
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 od motorového vozidla. Toto neplatí pre vozidlá, ktoré používajú
obyvatelia na podnikanie.
7. V §3 sa vypúšťa ods.5.
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.

3. Príloha č.2
Návrh nového sadzobníka
Sadzobník úhrad za parkovanie vozidla v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania
Návrh nového sadzobníka
1.) Sadzba úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích
miestach formou priamej platby u parkovacieho automatu alebo pracovníka parkovacej
služby u závorového systému:
a) jednotná sadzba za parkovanie
0,60€/hod.
b) sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – parkovisko ulica Rázusova
a parkovisko pri hoteli EDEN - bez možnosti využitia parkovacej karty
0,50€/30 min.
1,00€za každých ďalších aj začatých 30min.
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€

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 ....... uznesením MsZ č. ......... a
nadobúda účinnosť dňom ....... a rozšírenie zóny uvedenej v prílohe č.1 nadobúda účinnosť
01.09.2019.

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

