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Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 6 ods. 1 zákona č. 369/1 990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš
toto

Všeobecne záväzné nariadenie
Č. 212021NZN
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii
mesta Liptovský Mikuláš

Článok 1

Úvodné ustanovenia
(1) Učelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN“) v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v zneni neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“) je:
a) spósob zabezpečenia prevádzky parkovacích rriiest,
b) ustanovenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
c) ustanovenie spösobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
d) ustanovenie spósobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel.
Článok 2

Spösob zabezpeČenia prevádzky parkovacích miest
(1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií1
mesta Liptovský Mikuláš nasledovne:
• parkovisko Železničná stanka,
•
parkovisko Katolicky doni,
•
parkovisko Čierny orol,
• parkovisko Mestský úrad,
• parkovisko ul. Kpt. Nálepku.
(2) Vymedzené úseky miestnych komunikácií sú graficky zobrazené v prílohe Č. 1 tohto
nariadenia.
(3) Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácU vo
vlastnictve mesta Liptovský Mikuláš bude zabezpečovaf mestom zriadená príspevková
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01
organizácia
Liptovský Mikuláš (d‘alej len „prevádzkovater‘).
(4) Prevádzkovateľ dohliada na funkčnosť parkovacích automatov a funkčnosť mobilriej
parkovacej aplikácie, 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 (d‘alej len ‚správca parkovísk“),
b) zoznam úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie,
—
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c) prevádzkovú dobu dobu spoplatnenia,
d) výšku úhrady za dočasné parkovanie,
e) spósob platenia úhrady a kontrola zaplatenia úhrady,
Ü druhy parkovacích kariet a ich vzory,
g) grafickú situáciu vymedzených úsekov miestnych komunikácU určených na
dočasné parkovanie,
h) podmienky pre vydanie jednotlivých druhov parkovacích kariet,
i) povinnosti a práva držiteFa parkovacej karty,
j) povinnosti a práva prevádzkovateľa parkovisk,
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,
spósob jej platenia a spósob 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 prilohe č. 2
tohto nariadenia.
(2) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa na parkovisku Železničná stanica,
parkovisku Katolicky dom, parkovisku Cierriy orol a parkovisku ul. Kpt. Nálepku platí za
jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu zakúpením parkovacieho lístka
v parkovacom automate, alebo zakúpením virtuálneho parkovacieho Iístka v mobilnej
parkovacej aplikácii, alebo dlhodobej parkovacej karty u prevádzkovateľa. Na parkovisku
Zelezničná stanica je prvá hodina parkovania zdarma. Maximálna doba parkovania na
parkovisku Železničná stanica je 4 hod..
(3) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa na parkovisku Mestský úrad platí
za jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu zakúpením parkovacieho listka na
vjazdovom terminály parkoviska a zaplatením do manuálnej pokladne. Na parkovisku
Mestský úrad je prvých 15 minút parkovanie zdarma.
(4) Spósob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel:
platným parkovacím lístkom viditeľne
a) pri použití parkovacieho automatu
umiestneným za prednýni skfom motorového vozidla tak, aby boli z vonkajšej strany
vozidla jasne čitatelné údaje o dobe platnosti parkovacieho lístka; vodič motocykla sa
preukáže platným parkovacím lístkom pri kontrole,
platnou parkovacou kartou viditeVne umkestnenou za
b) pri použití parkovacej karty
predným sklom motorového vozidla tak, aby boli z vonkajšej strany vozidla jasne
čitateľné všetky údaje uvedené na prednej strane karty.
(5) Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených
parkovacích miestach po dobu vyznačenú na tomto lístku.
(6) Virtuálny parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na
piatených parkovacích miestach po dobu, za ktorú bob zaplatené prostredníctvom
mobilnej aplikácie.“
(7) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených
parkovacích miestach po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte.
(8) Ak z parkovacieho lístka abebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti
abebo iný údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to
za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla.
—

—

‚

Článek 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 s výnimkou parkoviska Mestský úrad, označených zvislou dopravnou
značkou č. lPl7a.
určená pre vozidlá samosprávy mesta
(2) Farkovacia karta OSOBITNA I neprenosná
Liptovský Mikuláš, pre vozidlá škól a školských zariadeni v zriaďovateľskej působnosti
mesta Liptovský Mikuláš a pre vozidlá príspevkových a rozpočtových organizácií
mesta. Karta oprávňuje parkovať na spoplatnených parkoviskách vo vlastnictve mesta
Liptovský Mikuláš uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia s výnimkou
parkoviska Mestský úrad, označených zvislou dopravnou značkou č. )P17a.
určená pre vozidlá orgánov štátnej správy,
(3) Parkovacia karta OSOBITNA II
poslancov Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši a členov komisií
zriadených mestským zastupiteľstvom, ktori na plnenie svojich povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznení neskoršich
predpisov, používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre vozidlá zamestnancov
mesta Liptovský Mikuláš, rozpočtových a príspevkových organizácií, škól a školských
zariadení v zriad‘ovateľskej působnosti mesta, 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 s výnimkou parkoviska Mestský
úrad, označených zvislou dopravnou značkou č. lPl7a. Pre jedného poslanca, člena
komisie, resp. zamestnanca může byť vydaná len jedna parkovacia karta prenosná.
Pre vozidlá orgánov štátnej správy sa karta vydáva ako neprenosná.
(4) Parkovacia čipová karta OSOBITNÁ III určená pre poslancov Mestského
zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši a členov komisií zriadených mestským
zastupitelstvom, ktorí na plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zákona č.
369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, používajú vlastně
osobné motorové vozidlo a pre vozidlá zamestnancov mesta Liptovský Mikuláš,
rozpočtových
organizácií,
a príspevkových
škól
zariadení
a školských
v zriaďovateľskej působnosti mesta, ktori na plnenie svojich povinností vyplývajúcich
z interných predpisov použivajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre nájomnikov
priestorov Mestského úradu Liptovský Mikuláš a ich zamestnancov. Karta oprávňuje
parkovať na parkovisku Mestský úrad, označeného zvislou dopravnou značkou č.
lPl7a.
—

-

—

—

Článok 5
Oslobodenie od platenia úhrady
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené:
a) označené služebné motorové vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej
a justičnej stráže SR, Ozbrojených sil SR, Mestskej polície Liptovský Mikuláš
a Hasičského a záchranného zboru,

3

b) motorové vozidlá, v ktorých je prepravovaný ciržiteľ európskeho parkovacieho
preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím2, pričom parkovací preukaz musi
byť viditeľne umiestnený za predným čelným sklom motorového vozidla tak, aby
všetky údaje na prednej strane boji čitateľné z vonkajšej strany vozidla,
c) motocykle do 125 cm3 a motocykle na elektrický pohon.
d) vozidlá na elektrický a hybridný pohon
(2) Motorové vozkilá, které sú od úhrady za dočasné parkovanie oslobodené, nepreukazujú
spósob 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

Záverečné ustanovenia
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 11. marca 2021.
(2) VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
(3) Zrušuje sa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácii mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN Č.
5/2015, Č. 8/2015, Č. 6/2017 ač. 4/2020.
(4) Toto VZN nadobúda úČínnost 0104.2021

/
Ing. $ Blchac, PhD.
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44 ods. 2 zákona Č. !2QQq Z. z. o cestnej prernávke a o zmene a doplnení niekrnrých zákonov a

17 zákona č.

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorch zákonov
4

Príloha č.1 kVZN Č.
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Príloha Č. 2 kVZN Č. 2í2021/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. zakúpenim
parkovacieho lístka v parkovacom automate na parkovisku Katolicky dom a Čierny orol:

-

-

B.

Výška úhrady za parkovací listok zakúpený v parkovacom automate

0,50 EUR/hod.

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený cez mobilnú aplikáciu

0,50 EUR/hod.

Výška úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
počas doby spoplatnenia nepretržite od 00:00 hod. do 24:00 hod. zakúpením parkovacieho
lístka v parkovacom automate na parkovisku Železničná stanica:

-

-

-

C.

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate

0,50 EUR/hod.

Výška úhrady za parkovací listok zakúpený cez mobilnú aplikáciu

0,50 EUR/hod.

Na parkovisku Železničná stanica je prvá hodina parkovania zdarma.
Výška úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
počas doby spoplatnenia nepretržite od 00:00 hod. do 24:00 hod. zakúpenim parkovacieho
lístka v parkovacom automate na parkovisku ul. Kpt. Nálepku

-

-

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate

0,50 EUR/hod.

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený cez mobilnú aplikáciu

0,50 EUR/hod.

D. Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovisku Mestský úrad

počas doby

spoplatnenia v pracovných dňoch od 06:00 hod. do 17:00 hod zakúpením parkovacieho
lístka na vjazdovom terminály parkoviska a zaplatením do manuálnej pokladne:
-

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený na vjazdovoni terminály parkoviska a zaplatením do
manuálnej pokladne

-

-

3 EUR/hod

Prvých 15 minút parkovania zdarma
Stránky Mestského úradu a stránky nájomcov priestorov Mestského úradu zdarma po predložen[
potvrdenia o vybavení stránky s dátumom a časom vybavenia. Potvrdenie je stránka Mestského
úradu povinná predložiť zamestnancovi zodpovednému za výber parkovného. Nárok na
bezplatné parkovanie je len do času vybavenia uvedenom na potvrdení o vybaveni

+

15 minút

(čas potrebný na opustenie Mestského úradu a parkoviska).

D. Výška úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
zakúpením parkovacej karty:
7

Výška úhrady

Typ parkovacej karty

200 EUR/rok
20 EUR/mesiac

Parkovacia karta ABONENT prenosna

0,- EUR/rok
5,- EUR/rok
0,- EUR/rok

Parkovacia karta OSOBITNÁ Insá
Parkovacia karta OSOBITNA II
Parkovacia karta OSOBITNÁ III

S

