VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY č. 2 /2020,
O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA PARKOVISKU
S AUTOMATICKÝM ZÁVOROVÝM SYSTÉMOM V MESTE PIEŠŤANY
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších prepisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toho všeobecne záväzné
nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým
závorovým systémom v meste Piešťany (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel kategórie M
(motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb)
a motorových vozidiel kategórie N1 (motorové vozidlá projektované a konštruované na
prepravu tovaru s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg
(ďalej len „vozidlo“) na zriadenom parkovisku s automatickým závorovým systémom
v meste Piešťany.
2. Parkoviskom s automatickým závorovým systémom sa rozumie parkovisko na ulici
Nálepkova, na ktoré je vjazd a z ktorého je výjazd obmedzený závorovým systémom
alebo iným technickým či mechanickým systémom znemožňujúcim vjazd alebo výjazd
vozidiel (ďalej len „parkovisko“).
3. Parkovanie vozidla na parkovisku je za úhradu v zmysle § 3 ods. 3 v čase od 0:00 hod.
do 24:00 hod.
4. Daňový doklad vytlačený z pokladne slúži na preukázanie zaplatenia úhrady za dočasné
parkovanie motorových vozidiel. Na vytlačenie daňového dokladu je potrebné stlačiť
príslušné tlačidlo na automatickej pokladni.
5. RFID karta je čipová karta (ďalej len „čipová karta“) spárovaná s EČV vozidla, na ktoré
bola vydaná neprenosná parkovacia karta. Čipová karta slúži ako dodatočná identifikácia
držiteľov parkovacích kariet, pre prípad nenačítania EČV
(poškodená, špinavá,
zasnežená, nečitateľná značka vozidla, technická porucha). Čipovú kartu vydá
prevádzkovateľ parkoviska držiteľovi parkovacej karty bezplatne, na základe žiadosti. Jej
platnosť je rovnaká ako platnosť neprenosnej parkovacej karty. Pri strate, odcudzení
alebo poškodení čipovej karty je každá ďalšia vydaná čipová karta spoplatnená podľa
aktuálneho cenníka uverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa parkoviska.
§2
Prevádzkovateľ a prevádzkový poriadok parkoviska
1. Prevádzkovateľom parkoviska sú Služby mesta Piešťany v zmysle ust. § 3d ods. 5 písm.
d) cestného zákona.

2. Parkovanie na parkovisku sa riadi prevádzkovým
poriadkom
prevádzkovateľom, ktorý je zverejnený pri vstupe do parkoviska.

vydaným

3. Prevádzkový poriadok musí obsahovať:
a) názov a miesto parkoviska
b) názov a adresu prevádzkovateľa
c) časové vymedzenie doby plateného parkovania
d) rozsah a popis poskytovaných služieb
e) výšku a spôsob úhrady za parkovanie
f) práva a povinnosti prevádzkovateľa
g) vzor dokladu o úhrade za parkovanie
h) informáciu o možnosti podania sťažnosti alebo podnetu
i) určenie organizovania dopravy v prípadoch technickej poruchy závorového systému.
§3
Výška a spôsob úhrady
1. Úhrada za dočasné parkovanie na parkovisku sa platí za čas jednorazového dočasného
parkovania vozidla.
2. Úhrada za dočasné parkovanie sa platí v automatickej pokladni nachádzajúcej sa na
parkovisku:
a) v hotovosti mincami – 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,- EUR a 2,- EUR alebo
bankovkami v hodnote 5,- EUR, 10,- EUR a 20,- EUR.
b) bezkontaktnou platobnou kartou (mastercard, Visa), prípadne mobilom, hodinkami a
pod., ktoré pracujú s aplikáciou platba mobilom.
3. Výška úhrady za dočasné parkovanie vozidiel na parkovisku je 1,- EUR/1 hod.
prvých 10 minút dočasného parkovania vozidla na parkovisku sa neplatí.

Za

4. Držiteľ neprenosnej parkovacej karty vydanej v zmysle § 3 ods. 5 Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia
a plateného parkovania na území mesta Piešťany (ďalej len „držiteľ parkovacej karty
obyvateľa zóny“) je oprávnený parkovať na parkovisku bezodplatne počas 24 hodín
denne.
5. Držiteľ ročnej a týždennej neprenosnej parkovacej karty (okrem parkovacej karty
uvedenej v bode 4 tohto paragrafu), vydanej v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného
parkovania na území mesta Piešťany (ďalej len „držiteľ akejkoľvek neprenosnej
parkovacej karty“) za prvé dve hodiny dočasného parkovania vozidla na parkovisku,
ktoré sú určené jednorazovo (t.j. nie súčtom prípadných kratších časových úsekov),
neplatí.
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§4
Vjazd, výjazd a platba parkovného
1. Vjazd na parkovisko s automatickým závorovým systémom je vozidlu umožnený po tom,
čo jeho vodič stlačí príslušné tlačidlo na vjazdovom termináli a prevezme z neho
parkovací lístok.
2. Po vjazde na parkovisko s automatickým závorovým systémom je vodičovi vozidla
umožnené po ľubovoľnú dobu dočasné parkovanie vozidla na voľnom parkovacom
mieste.
3. Vodič vozidla (platiteľ) je povinný zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie pred opustením
parkoviska v pokladni nachádzajúcej sa na parkovisku, podľa pokynov uvedených na
pokladni. Výška úhrady je závislá od doby zotrvania vozidla na parkovisku. Vozidlo je
povinné opustiť parkovisko najneskôr do 15 minút od úhrady za dočasné parkovanie.
4. Po zaplatení úhrady za parkovanie v automatickej pokladni je vozidlu umožnený výjazd
z parkoviska automaticky zosnímaním EČV, prípadne vložením parkovacieho lístka do
výjazdového terminálu (poškodená, zasnežená, špinavá, nečitateľná značka vozidla,
technická porucha).
5. V prípade straty parkovacieho lístka je vodič vozidla (platiteľ) povinný podľa pokynov
uvedených na automatickej pokladni zakúpiť si náhradný lístok v hodnote 25,- EUR,
ktorý umožní výjazd vozidla z parkoviska.
§5
Vjazd, výjazd a platba parkovného vozidiel držiteľov parkovacích kariet
1. Vjazd vozidla držiteľa akejkoľvek neprenosnej parkovacej karty (okrem parkovacej karty
obyvateľa zóny) je umožnený vodičovi automaticky, zosnímaním EČV vozidla alebo
priložením čipovej karty (§ 1 ods. 5 tohto VZN) na snímač kariet na vjazdovom termináli.
2. Výjazd vozidla držiteľa akejkoľvek neprenosnej parkovacej karty (okrem parkovacej karty
obyvateľa zóny), ktoré zotrvá na parkovisku menej ako 2 hodiny je umožnený
automaticky, bez nutnosti použitia pokladne, len na základe EČV zosnímaného pri
výstupe z parkoviska, prípadne priložením čipovej karty (§ 1 ods. 5 tohto VZN) na
výjazdovom termináli.
3. Výjazd vozidla držiteľa akejkoľvek neprenosnej parkovacej karty (okrem parkovacej karty
obyvateľa zóny), ktoré zotrvá na parkovisku viac ako 2 hodiny, alebo uskutoční aj ďalšiu
návštevu parkoviska v rovnaký deň, je umožnený po doplatení úhrady za dočasné
parkovanie v pokladni nachádzajúcej sa na parkovisku. Vodič vykoná úhradu
parkovného tak, že zadá EČV vozidla na klávesnici (prípadne priloží čipovú kartu na
miesto označené piktogramom na pokladni) a uhradí sumu zobrazenú na displeji. Výška
úhrady je závislá od doby zotrvania vozidla na parkovisku nad dve hodiny alebo podľa
času ďalšieho parkovania na parkovisku v rovnaký deň. Výjazd vozidla je po úhrade
umožnený automaticky zosnímaním EČV, prípadne priložením čipovej karty (§ 1 ods. 5
tohto VZN) na výjazdovom termináli.
4. Vjazd a výjazd vozidiel držiteľa parkovacej karty obyvateľa zóny je umožnený
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automaticky, zosnímaním EČV vozidla alebo priložením čipovej karty na snímač kariet
na vjazdovom a výjazdovom termináli.
§6
Režim pre bezpečnostné zložky
1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovisku sú oslobodené
vozidlá Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Vojenskej polície,
Mestskej polície, Záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru pri
plnení služobných úkonov.
2. Vjazd vozidiel uvedených v bode 1 tohto paragrafu na parkovisko je umožnený po tom,
čo vodič vozidla stlačí príslušné tlačidlo na vjazdovom termináli a prevezme z neho
parkovací lístok.
3. Výjazd vozidiel uvedených v bode 1 tohto paragrafu z parkoviska bude umožnený po
privolaní pohotovostnej služby prevádzkovateľa na čísle uvedenom v Prevádzkovom
poriadku.
§7
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území
mesta Piešťany vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom Mestskej polície mesta
Piešťany.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom v meste Piešťany bolo
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 88/2020 A/ zo dňa
27.08.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia v úradnej tabuli.
2.

Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia je Situačný plán
parkoviska Nálepkova.

Piešťany dňa 02.09.2020

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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