
~/lESTSKE ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULAš 

UZNESENIE 
MESTSKE:HO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 15. mája 2014 číslo 50/2014 

K bodu: Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych 
komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu 
prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím 

Mestské zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách 
mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so 
zdravotným postihnutím, ktoré sú prílohou tohto uznesenia. 

~ 
Ing. Jozef Repaský 

zástupca primátora mesta 

Dátum podpisu uznesenia: 19.5.2014 



PODMIENKY VYDÁVANIA POVOLENí NA VYHRADENIE PARKOVACIEHO MIESTA NA 

MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ PRE VOZIDLO ZABEZPEČUJÚCE 

INDIVIDUÁLNU PREPRAVU FYZICKEJ OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTíM 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len "mesto") v súlade s § 3 ods. 2 a ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, povoruje vyhradené 
parkoviská na miestnych komunikáciách so súhlasom OR PZ, Okresného dopravného 
inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši. 

2. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 
mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 
komunikácií. 

3. Týmto dokumentom sa určujú podmienky a stanovuje postup pre vydávanie povolení na 
vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre 
vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Článok II. 

Zásady pre vyhradzovanie parkovacích miest 

1. Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre motorové vozidlo je možné vydať pre fyzickú 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu, alebo pre 
fyzickú osobu - zákonného zástupcu osoby ťažko zdravotne postihnutej, ktorá je odkázaná na 
individuálnu prepravu. 

2. Vyhradenie parkovacieho miesta môže byť povolené len pre osobné motorové vozidlá kategórie 
Ml (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami 
okrem sedadla pre vodičal). 

3. Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta môže byť vydané maximálne na dobu 2 rokov. 
4. Finančné náklady vzniknuté so zriadením a označením vyhradeného parkovacieho miesta budú 

hradené nasledovne: 
4.1. Pokiar je príjem žiadatera a spoločne posudzovaných osôb rovný alebo nižší ako 

dvojnásobok životného minima2
, žiadater uhradí časť nákladov vo výške 30,- EUR. Žiadater 

a spoločne posudzované osoby sú povinné predložiť doklady preukazujúce výšku príjmov ku 
dňu podania žiadosti a musia mať uhradené všetky splatné záväzky voči mestu liptovský 
Mikuláš. 

4.2. Pokiar je príjem žiadatera a spoločne posudzovaných osôb vyšší ako dvojnásobok životného 
minima 2, žiadater uhradí náklady vo výške 150,- EUR. 

4.3. Pokiar žiadater predloží doklad príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
o poskytnutí pomoci v hmotnej núdzi3, bude zriadenie parkovacieho miesta bezplatné. 
Žiadater musí mať uhradené všetky splatné záväzky voči mestu Liptovský Mikuláš. 

5. V prípade, ak užívater parkovacieho miesta požaduje vyhradenie parkovacieho miesta aj 
v ďalšom období, je povinný urobiť tak najneskôr 30 dní pred skončením platnosti vydaného 
povolenia. V prípade, ak tak nevykoná, mesto parkovacie miesto zruší a dopravné značenie 
odstráni. 

l Príloha Č . 1 vyhlášky č . 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 Zákon 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3 Zákon 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



6. Osadenie dopravného značenia je žiadater povinný zabezpečiť do 30 dní od doručenia povolenia 
o vyhradení parkovacieho miesta prostredníctvom správcu miestnych komunikácií. Náklady 
vzniknuté so zriadením a označením vyhradeného parkovacieho miesta budú hradené priamo 
správcovi miestnych komunikácií v súlade s článkom II., body 4.1. až 4.3. Dopravné značenie je 
žiadater povinný udržiavať v zmysle platných právnych predpisov. 

7. Mesto Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo určiť miesto pre vyhradenie parkovacieho miesta. 
8. Držiter rozhodnutia o vyhradení parkovacieho miesta je povinný bezodkladne oznámiť mestu 

akúkorvek zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkovacieho miesta. 
V prípade, ak tak nevykoná, mesto parkovacie miesto zruší a dopravné značenie odstráni. 

9. V prípade zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo vydané 
povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta a skutočnosťou, bude vyhradené parkovacie 
miesto bez náhrady zrušené a dopravné značenie odstránené. 

10. V prípade preukázaterného zneužívania vyhradeného parkovacieho miesta, toto bude bez 
náhrady zrušené a dopravné značenie odstránené. 

11. Ak bude vyhradené parkovacie miesto zrušené z dôvodov uvedených v bode 9 a v bode 10 tohto 
článku, žiadaterovi, resp. príbuznému parkovacie miesto už vyhradené nebude. 

Článok III. 

Oprávnení žiadatelia 

Oprávneným žiadaterom o vydanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo 
zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je osoba, 
ktorá ku dňu podania žiadosti preukáže: 
1. trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš, 
2. formou čestného prehlásenia, že býva na adrese uvedenej ako trvalý pobyt a nevlastní garáž, 

odstavné stojisko v garážovom dome, prípadne nemá garáž alebo garážové odstavné stojisko v 
prenájme v lokalite, v ktorej žiada o vyhradené parkovanie - úradne overené, 

3. vlastníctvo parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím (model Európskej 
únie), 

4. vlastníctvo osobného motorového vozidla, pričom v osvedčení o evidencii (v technickom 
preukaze) musí byť uvedený dátum narodenia (rodné č íslo) vlastníka alebo držitera osvedčenia, 
resp. zákonného zástupcu žiadatera a vozidlo nesmie byť používané na podnikaterské účely (za 
vlastníctvo sa považuje aj spoluvlastníctvo z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
dokladované sobášnym listom a občianskym preukazom), 

5. vlastníctvo platného vodičského preukazu; toto ustanovenie neplatí pre osoby do 18 rokov. 

Článok IV. 

Postup podania žiadosti 

1. Žiadater je povinný vyplniť predpísaný formulár Žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre 
vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím. 
Formulár je dostupný na internetovej stránke mesta www.mikulas.sk. v časti Občan - Centrum 
služieb občanova na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. 

2. Vyplnený formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami doručí žiadateľ z dôvodu kontroly 
predložených príloh osobne na oddelenie ŽP, dopravy a verejných priestranstiev Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši. 

3. Povinnými prílohami sú originály týchto dokladov: 
3.1. platný občiansky preukaz, 
3.2. úradne overené čestné prehlásenie uvedené v článku III. ods. 2 nie staršie ako 1 mesiac, 



3.3. platný parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (model Európskej 
únie), 

3.4 . platné osvedčenie o evidencii vozidla, resp. osvedčenie o evidencii časť I a časť II (technický 
preukaz vozidla), 

3.5. platný vodičský preukaz žiadate ra, resp. zákonného zástupcu žiadatera, 
3.6. situačný nákres lokality umiestnenia vyhradeného parkovacieho miesta, 
3.7. súhlas so spracovaním osobných údajov, 

4. Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že: 
4.1 je neúplná a žiadater ju po predchádzajúcej výzve v určenej lehote predpísaným spôsobom 

nedoplní, 
4.2 nie sú splnené podmienky stanovené v tomto dokumente, 
4.3 v požadovanej lokalite vyhradenia parkovacieho miesta sa už nachádza 5 % vyhradených 

parkovacích miest pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

ČlánokV. 

Osobitné ustanovenia 

1. Parkovacie miesta vyhradené pre vozidlá fyzických osôb so zdravotným postihnutím pred 
účinnosťou týchto podmienok sa prehodnotia podra tohto dokumentu. 

2. V lokalitách, kde sa pred účinnosťou tohto dokumentu nachádza viac ako 5 % vyhradených 
parkovacích miest pre vozidlá fyzických osôb so zdravotným postihnutím z celkového počtu 
parkovacích miest parkoviska, si mesto vyhradzuje právo nevyhradiť parkovacie miesta na 
konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla. V takomto prípade mesto na parkovisku vyhradí 
len 5 % parkovacích miest všeobecných pre vozidlá fyzických osôb so zdravotným postihnutím 
z celkového počtu parkovacích miest parkoviska. 

Článok VI. 

Prechodné ustanovenia 

1. Platnosť parkovacích miest vyhradených pre vozidlá fyzických osôb so zdravotným postihnutím 

pred účinnosťou týchto podmienok končí 31.12.2014. 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiterstve. 

Ing. Jozef Repaský 
zástupca primátora mesta 

Dátum podpisu: 19.5.2014 


