
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov, vydáva pre územie mesta Liptovský 
Mikuláš toto 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č.6/2017NZN 

ktorým sa mení a dopfňa VZN Č. 2/2014NZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiei na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácii mesta Liptovský Mikuláš, v znení: 

VZN Č. 5/2015 (zo dňa 12.03.2015, účinnosť od 01 .05.2015) 
VZN Č. 8/2015 (zo dňa 17.09.2015, účinnosť od 07.10.2015) 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 212014NZN o dočasnom parkovani motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komuníkácií mesta Liptovský Mikuláš v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa mení takto: 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Článok 2, ods. 1 sa pod bod .parkovisko Čierny orol" dopfňa bod .Parkovisko Mestský 
úrad". 
Článok 2, ods. 4 sa nahrádza textom: . Prevádzkovateľ dohliada na funkčnosť 
parkovacích automatov a funkčnosť mobilnej parkovacej aplikácie, zabezpečuje údržbu 
a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia , vydáva parkovacie karty 
a vydá prevádzkový poriadok parkovisk." 
Článok 3, ods. 2 sa nahrádza textom: .Úhrada za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel sa na parkovisku Železničná stanica, parkovisku Katolícky dom a parkovisku 
Čierny orol plati za jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu zakúpenim 
parkovacieho lístka v parkovacom automate, zakúpenim virtuálneho parkovacieho 
lístka v mobilnej parkovacej aplikácii, alebo zakúpením dlhodobej parkovacej karty 
u prevádzkovateľa . Na parkovisku Železničná stanica je prvá hodina parkovania 
zdarma. Maximálna doba parkovania na parkovisku Železn ičná stanica je 4 hod .. 
Článok 3 sa dopfňa o nový ods. 3 s textom: .Úhrada za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel sa na parkovisku Mestský úrad plati za jedno parkovacie miesto 
za každú začatú hodinu zakúpenim parkovacieho lístka na vjazdovom terminále 
parkoviska a zaplatenim do manuálnej pokladne. Na parkovisku Mestský úrad je 
prvých 15 minút parkovanie zdarma. 
Článok 3 sa dopfňa o nový ods. 6 s textom: • Virtuálny parkovaci lístok umožňuje 
dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacich miestach po dobu, 
za ktorú bolo zaplatené prostrednictvom mobilnej aplikácie." 
V Článku 3 sa meni čislovanie súčasného odseku 3 na 4, odseku 4 na 5, odseku 5 na 
7 a odseku 6 na 8. 
Článok 4 ods. 1 sa za textom .uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia" dopfňa 
text .s výnimkou parkoviska Mestský úrad". 
Článok 4 ods. 2 sa za textom .uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia" dopfňa 
text .s výnimkou parkoviska Mestský úrad". 
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(9) Článok 4 ods. 3 sa za textom "uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia" doplň a 
text "s výnimkou parkoviska Mestský úrad". 

(10) Článok 4 sa doplňa o nový ods. 4 s textom: Parkovacia čipová karta OSOBITNA III 
určená pre poslancov Mestského zastupiterstva v Liptovskom Mikuláši a členov komisii 
zriadených mestským zastupiterstvom, ktorí na plnenie svojich povinností vyplývajúcich 
zo zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre vozidlá zamestnancov mesta 
Liptovský Mikuláš, rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí na plnenie svojich povinnosti 
vyplývajúcich z interných predpisov používajú vlastné osobné motorové vozidlo a pre 
nájomníkov priestorov Mestského úradu Liptovský Mikuláš a ich zamestnancov. Karta 
oprávňuje parkovať na parkovisku Mestský úrad, označeného zvislou dopravnou 
značkou Č. IP17a. 

(11) Článok 5, ods. 1 sa doplňa o písm. d) s textom: .vozidlá na elektrický a hybridný 
pohon". 

(12) Článok 7 sa vypúšťa . 
(13) Článok 8 sa mení na článok 7. 
(14) Príloha č.1 k VZN Č. 2/2014NZN, sa nahrádza prílohou Č. 1 tohto VZN. 
(15) Príloha Č. 2 k VZN Č. 2/2014NZN, sa nahrádza prílohou Č. 2 tohto VZN. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení dňa 17.08.2017. 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a doplň a 
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2/2014NZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš, v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský 
Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia VZN Č. 2/2014NZN o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii mesta Liptovský 
Mikuláš, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

:~ä1 e 
Ing. Ján BIChi~ PhD. 

primátor mesta 
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Príloha č.1 k VZN Č. 212014NZN 
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Príloha Č. 2 

Príloha Č. 2 k VZN Č . 2/2014NZN 

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 

Katolícky dom a Čierny orol: 

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate 0.50 EUR/hod. 

B. Výška úhrady za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií počas doby spoplatnenia nepretržíte od 00:00 hod. do 24:00 hod. 

zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate na parkovisku Železničná 

stanica: 

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate 

Prvá hodína parkovanía zdarma. 

O,50EUR/hod. 

C. 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 terminále parkoviska a zaplatením do 

manuálnej pokladne: 

Výška úhrady za parkovací lístok zakúpený na vjazdovom terminále 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 

predložení 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 vybavení + 15 minút (čas potrebný na opustenie Mestského úradu 

a parkoviska). 



C. 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 OSOBITNA I neprenosná 0,- EUR/rok 
Parkovacia karta OSOBITNA II 5,- EUR/rok 
Parkovacia karta OSOBITNA III 0,- EUR/rok 


