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Dôvodová správa 

 
Z dôvodu zosúladenia výberu poplatkov za parkovanie na platených parkoviskách vo vlastníctve 

mesta Liptovský Mikuláš (parkovisko Dom služieb, parkovisko Čierny orol a parkovisko Katolícky dom) 

s platnou legislatívou, je nevyhnutné pre účely spoplatneného parkovania prijať všeobecne záväzné 

nariadenie mesta. 

Povinnosť je daná ustanovením zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov, v § 6a nasledovne:  

(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným 

nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len "parkovacie 

miesta"), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie 

miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení 

obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel podľa osobitného predpisu (zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov) 

spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

 (2) Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d 

ods. 5 písm. d) (správa pozemných komunikácií). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou 

osobou sa vzťahuje osobitný predpis (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov). Ak 

prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie 

obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty 

poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest. 

 (3) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je 

prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa odseku 2, keď predmetný výnos úhrad za dočasné 

parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby. 

 

Prijatie všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš nemá dopad na rozpočet mesta 

Liptovský Mikuláš a nedochádza ani k úprave výšky úhrady (poplatku) za parkovanie. 

 

 Prijatím nového VZN o parkovaní sa zruší VZN č. 2/1994/VZN o parkovaní a odstavovaní motorových 

vozidiel na verejných priestranstvách, o osobitnom užívaní pozemných komunikácií a o vjazde do historickej 

časti mesta Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1994/VZN upravuje podmienky zastavovania a státia motorových 

vozidiel a prípojných vozidiel na pozemných komunikáciách, podmienky vjazdu do pešej zóny a umiestňovanie 

prenosných sklápacích garáží. Avšak toto VZN nie je v súlade s novelizovaným cestným zákonom a v mnohých 

bodoch sa odvoláva na už neplatný zrušený zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.  



Dopravný režim a podmienky vjazdu motorových vozidiel do historickej časti mesta v súčasnosti 

upravuje schválené dopravné značenie a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 

Povolenia na vjazd do historickej časti mesta sa nevydávajú už od roku 2009. 

Povolenia na umiestňovanie sklápacích prenosných garáží na verejných priestranstvách za nevydávajú 

už od roku 2001. Pre sklápacie prenosné garáže umiestnené na určenom mieste pred rokom 2001 platia 

podmienky stanovené v samotnom rozhodnutí mesta. 

 

Mesto Liptovský Mikuláš zverejnilo návrh VZN vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 29.04.2014. K 

návrhu VZN bola počas doby na uplatnenie pripomienok predložená jedna pripomienka. Pripomienku 

predložila mestská rada, ktorá požadovala do návrhu doplniť prechodné ustanovenia tak, aby bola definovaná 

platnosť parkovacích kariet a abonentiek vydaných pred účinnosťou tohto VZN. 

Vzhľadom k tomu, že pripomienka poukazuje na potrebu zadefinovania platnosti už vydaných kariet 

v priebehu roka 2014, predkladateľ vyhovel pripomienke v plnom rozsahu a zapracoval ju do predkladaného 

návrhu VZN. 



 

NÁVRH VZN 

 

 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 

č.  .../2014/VZN 

 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta 

Liptovský Mikuláš 

 

 

Článok 1 

 

Úvodné ustanovenia  

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) je: 

a) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 

b) ustanovenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

c) ustanovenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

d) ustanovenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel. 

 

Článok 2 

 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

 

(1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií
1
 mesta 

Liptovský Mikuláš nasledovne: 

 parkovisko Námestie mieru,  

 parkovisko Katolícky dom, 

 parkovisko Čierny orol. 

(2) Vymedzené úseky miestnych komunikácií sú graficky zobrazené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

(3) Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií vo vlastníctve 

mesta Liptovský Mikuláš bude zabezpečovať mestom zriadená príspevková organizácia – 

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01  Liptovský Mikuláš (ďalej len 

„prevádzkovateľ“). 

(4) Prevádzkovateľ dohliada na funkčnosť parkovacích automatov, zabezpečuje údržbu a obnovu 

zvislého a vodorovného dopravného značenia, vydáva parkovacie karty a vydá prevádzkový 

poriadok parkovísk. 

(5) Prevádzkový poriadok spracovaný v súlade s týmto nariadením musí obsahovať najmä: 

a) názov prevádzkovateľa vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na 

dočasné parkovanie (ďalej len „správca parkovísk“), 

b) zoznam úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie, 

c) prevádzkovú dobu - dobu spoplatnenia, 

d) výšku úhrady za dočasné parkovanie, 

e) spôsob platenia úhrady a kontrola zaplatenia úhrady, 
                                                           
1
 § 4b cestného zákona 



f) druhy parkovacích kariet a ich vzory, 

g) grafickú situáciu vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné 

parkovanie, 

h) podmienky pre vydanie jednotlivých druhov parkovacích kariet, 

i) povinnosti a práva držiteľa parkovacej karty, 

j) povinnosti a práva prevádzkovateľa parkovísk, 

k) zodpovednosť za vzniknuté škody. 

(6) Prevádzkový poriadok musí byť schválený primátorom mesta Liptovský Mikuláš. 

(7) Prevádzkovateľ predkladá mestu Liptovský Mikuláš mesačné výkazy o tržbách a nákladoch 

spojených so zabezpečením prevádzky spoplatnených parkovacích miest vždy do 20. dňa 

nasledujúceho mesiaca.  

 

 

Článok 3 

 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,  

spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia 

 

(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií podľa článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

(2) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií sa platí za jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu zakúpením parkovacieho 

lístka v parkovacom automate alebo zakúpením dlhodobej parkovacej karty u prevádzkovateľa. 

(3) Spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel: 

a) pri použití parkovacieho automatu  – platným parkovacím lístkom viditeľne umiestneným za 

predným sklom motorového vozidla tak, aby boli z vonkajšej strany vozidla jasne čitateľné 

údaje o dobe platnosti parkovacieho lístka; vodič motocykla sa preukáže platným parkovacím 

lístkom pri kontrole, 

b) pri použití parkovacej karty – platnou parkovacou kartou viditeľne umiestnenou za predným 

sklom motorového vozidla tak, aby boli z vonkajšej strany vozidla jasne čitateľné všetky údaje 

uvedené na prednej strane karty. 

(4) Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích 

miestach po dobu vyznačenú na tomto lístku. 

(5) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích 

miestach po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte. 

(6) Ak z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný 

údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady za 

dočasné parkovanie motorového vozidla. 

 

 

Článok 4 

 

Druhy parkovacích kariet 

 

(1) Parkovacia karta ABONENT prenosná – určená pre fyzickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa 

a právnickú osobu. Karta oprávňuje parkovať na spoplatnených parkoviskách vo vlastníctve mesta 

Liptovský Mikuláš uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, označených zvislou dopravnou 

značkou č. IP17a.  

(2) Parkovacia karta OSOBITNÁ I neprenosná – určená pre vozidlá samosprávy mesta Liptovský 

Mikuláš a pre vozidlá príspevkových a rozpočtových organizácií mesta. Karta oprávňuje parkovať 

na spoplatnených parkoviskách vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš uvedených v článku 2 

ods. 1 tohto nariadenia, označených zvislou dopravnou značkou č. IP17a. 

(3) Parkovacia karta OSOBITNÁ II – určená pre vozidlá orgánov štátnej správy, poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktorí na plnenie svojich povinností 



vyplývajúcich zo zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

používajú vlastné osobné motorové vozidlo alebo pre vozidlá zamestnancov mesta Liptovský 

Mikuláš, ktorí na  plnenie svojich povinností vyplývajúcich z interných predpisov používajú 

vlastné osobné motorové vozidlo. Karta oprávňuje parkovať na spoplatnených parkoviskách vo 

vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, označených 

zvislou dopravnou značkou č. IP17a. Pre jedného poslanca, resp. zamestnanca mesta môže byť 

vydaná len jedna parkovacia karta prenosná. Pre vozidlá orgánov štátnej správy sa karta vydáva 

ako neprenosná. 

 

Článok 5 

 

Oslobodenie od platenia úhrady 

 

(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené: 

a) označené služobné motorové vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a 

justičnej stráže SR, Ozbrojených síl SR, Mestskej polície Liptovský Mikuláš a Hasičského 

a záchranného zboru, 

b) motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaný držiteľ európskeho parkovacieho preukazu osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím
2
, pričom parkovací preukaz musí byť viditeľne umiestnený 

za predným čelným sklom motorového vozidla tak, aby všetky údaje na prednej strane boli 

čitateľné z vonkajšej strany vozidla, 

c) motocykle do 125 cm
3
 a motocykle na elektrický pohon. 

(2) Motorové vozidlá, ktoré sú od úhrady za dočasné parkovanie oslobodené, nepreukazujú spôsob 

zaplatenia úhrady podľa článku 3 tohto nariadenia. 

 

 

Článok 6 

 

Osobitné ustanovenia 
 

(1) Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

upravuje toto nariadenie a prevádzkový poriadok vydaný prevádzkovateľom. 

 

 

Článok 7 

 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Parkovacie karty vydané mestom Liptovský Mikuláš a abonentky vydané Verejnoprospešnými 

službami Liptovský Mikuláš pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN platia do doby vyznačenej 

na parkovacej karte, resp. abonentke, najdlhšie však do 31.01.2015. 

 

 

Článok 8 

 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa 15. mája 2014. 

(2) VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

                                                           
2
 § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 



(3) Zrušuje sa VZN č. 2/1994/VZN o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných 

priestranstvách, o osobitnom užívaní pozemných komunikácií a o vjazde do historickej časti mesta 

Liptovský Mikuláš v znení neskorších zmien a doplnkov. 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 01. júla 2014.  

 

 

 

 

 

 

 MUDr. Alexander Slafkovský 

 primátor mesta  



Príloha č.1 k VZN č. ..../2014/VZN 



Príloha č.2 k VZN č. ..../2014/VZN 

 

A. Výška úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

počas doby spoplatnenia v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 17:00 hod. zakúpením 

parkovacieho lístka v parkovacom automate: 

- Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate  0,50 EUR/hod. 

 

B. Výška úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

zakúpením parkovacej karty: 

 

Typ parkovacej karty Výška úhrady 

Parkovacia karta ABONENT prenosná 
200 EUR/rok 

20 EUR/mesiac 

Parkovacia karta OSOBITNÁ I neprenosná 0,- EUR/rok 

Parkovacia karta OSOBITNÁ II  5,- EUR/rok 

 

 

 


