MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 157
O PODMIENKACH STÁTIA VOZIDIEL

Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014

Mesto Veľký Meder
na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
vydáva
toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. ................
o podmienkach státia vozidiel
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je úprava
parkovania motorových a nemotorových vozidiel všetkých druhov, ako aj ich prívesov
a návesov a motocyklov ( ďalej len „vozidiel“) na miestnych komunikáciách, verejných
priestranstvách na území mesta Veľký Meder.
§2
Pôsobnosť
Toto VZN je záväzné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, právnické a fyzické
osoby podnikajúce alebo pôsobiace na území mesta, pre vlastníkov, správcov a užívateľov
nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území mesta
a tiež na všetkých prevádzkovateľov, vlastníkov a vodičov motorových vozidiel, ktorých
vozidlá sa nachádzajú trvalo alebo dočasne na území mesta Veľký Meder.
§3
Vymedzenie pojmov
(1) 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 komunikácii.
(2) Verejným priestranstvom je každé verejne prístupné miesto, ktoré je možné obvyklým
spôsobom používať, pokiaľ mesto jeho používanie neobmedzilo. Sú to najmä cesty, miestne
komunikácie, všetky verejnosti voľne prístupné pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň,
ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ak nie je osobitnou zmluvou
dohodnuté inak.
(3) Na účely tohto VZN sa rozumie :
a) parkovaním umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu
nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu),
b) odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa
nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle
prevádzkovateľa),

c) zastavením uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie
alebo na zloženie nákladu,
d) státím uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
e) držiteľom vozidla - fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo
právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je
držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom,
f) starým vozidlom je vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel,
alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných
predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je
odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je
jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania
estetického vzhľadu mesta.
Druhá časť
§4
Parkovanie na verejných priestranstvách
(1) Parkovanie, odstavenie , zastavenie a státie na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách v meste je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia
zákona1 alebo tohto VZN.
(2) Na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, je
parkovanie, odstavenie, zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel zakázané.
(3) Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v meste tieto druhy parkovacích
a odstavných plôch:
a) verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s platnými
predpismi,
b) parkovacie miesta na cestách v správe iných správcov,
c) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje
ustanovenie osobitného predpisu.
(4) V čase od 22.00 do 06.00 hod. je zakázané státie a parkovanie na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách všetkým nákladným motorovým vozidlám nad
3,5t, zvláštnym motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom a zvláštnym
motorovým vozidlám2. Všetci držitelia takýchto motorových vozidiel sú povinní zabezpečiť
ich státie a parkovanie vo vlastných objektoch a priestoroch na to určených.
§5
Odstraňovanie starých vozidiel na verejnom priestranstve
(1) Držiteľ vozidla vyradeného z dopravnej evidencie je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť odstránenie starého vozidla z verejného priestranstva alebo z miestnej
komunikácie do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí, zabezpečí
odstránenie vozidla správca týchto zariadení na náklady držiteľa vozidla.
(2) Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a mesto s ním
naloží postupom podľa ustanovení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov.
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Zákon č.8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o cestnej premávke
§2 Zákon č.8/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov o cestnej premávke

(3) Odstavovanie starých vozidiel, dočasne vyradených vozidiel z evidencie, prípadne
dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel na verejných priestranstvách sa považuje od
preukázaného dátumu odstavenia za osobitné užívanie verejného priestranstva a podlieha
dani3.
§6
Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá
na verejných priestranstvách
Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve
a ohradzovanie častí verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázané.
§7
Výnimky
Dočasnú výnimku z tohto VZN môže prípadoch osobitného zreteľa udeliť mesto
Veľký Meder v zastúpené primátorom mesta v súlade so správnym poriadkom.
Tretia časť
Kontrola a sankcie
§8
Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení pracovníci mesta, hlavný
kontrolór mesta a príslušníci mestskej polície.
(2) Osoby poverené kontrolou sú oprávnené zhotovovať fotografickú a písomnú
dokumentáciu dlhodobo odstavených vozidiel podľa tohto VZN.
§9
Sankcie
(1) Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nejde o správny delikt podľa zákona č.
8/2009Z.z, o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
(2) V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci mestskej polície a poverení
zamestnanci mesta uložením pokuty v zmysle platných predpisov4.
(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže mesto uložiť pokutu až do výšky 6.638,00 €5 .
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 124 o dani za užívanie verejného priestranstva .
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Štvrtá časť
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 10
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie môže meniť a dopĺňať Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
podľa potrieb mesta v súlade s právnymi normami vydanými po účinnosti nariadenia.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť VZN č. 80
o podmienkach státia vozidiel.
Ing. Néveri Alexander
primátor mesta

