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V Z N   č. 5/2010  
 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách 

 
 

Mesto Vrbové na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. 
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách:   
. 

§1 
Úvodné ustanovenia 

a vymedzenie základných pojmov 
 
1.) Toto VZN upravuje parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách v meste Vrbové. 
2.)  Na účely tohto VZN sa vymedzujú nasledovné pojmy: 

a)  verejné priestranstvo sú  všetky miestne a účelové komunikácie, ďalej verejnosti voľne prí-  
stupné pozemky, spevnené plochy a parkoviská, verejná zeleň, sú vo vlastníctve mesta 
Vrbové, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak; 

       b)  miestna a účelová komunikácia je všeobecne prístupná a užívaná ulica, s výnimkou tých, 
ktorými prechádzajú  štátne cesty; je určená na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov, 
a chodcov v miestnej doprave;  

       d)  vozidlo  zahrňuje všetky vozidlá poháňané vlastným motorom, prípadne k nemu pripojené 
nemotorové vozidlo  (príves, náves), ďalej nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou ľud-
skej, alebo zvieracej sily;  

       e)  základné rozdelenie vozidiel je určené prílohou č. 1. k zákonu č. 725/2004 Z. z. (o podmien-
kach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) zatrieďujú vozidlá do 11 základných kategórií a to nasledovne: 

   Kategória L – motorové vozidlá s manej jako štyrmi kolesami a štvorkolky, 
   Kategória M – motorové vozidlá, ktoré majú menej jako štyri kolesá a používajú sa na  pre-

pravu osôb, 
   Kategória N – motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepra-

vu nákladov, 
   Kategória O – prípojné vozidlá, 
   Kategória T – kolesové traktory, 
   Kategória C – pásové traktory, 
   Kategória R – prípojné vozidlá traktorov, 
   Kategória S – traktormi ťahané vymeniteľné stroje, 
   Kategória P – pracovné stroje, 
   Kategória LS – snežné skútre, 
   Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií. 

Každá základná kategória vozidiel sa ďalej rozdeľuje do podkategórií (podľa obsahu mo-
tora, jeho výkonu a nosnosti motorového vozidla). 

    f) parkovaním státie - umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu 
nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu).  

    g) odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa nepou-
žíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle prevádzkovateľa, 

    h) zastavením - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpe- 
         nie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zlože- 
         nie nákladu, 

    ch)  státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,  
       i)  držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická oso- 
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          ba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla 
          osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom, 
      j) starým vozidlom(1)  je vozidlo, ktoré chce  dať jeho držiteľ vyradiť  z  evidencie  vozidiel,  alebo 
          má byť vyradené, alebo bolo vyradené z  evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.  Sta- 

    rým 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 o- 
    chrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu mesta. 

 

§  2 
Priestory na parkovanie 

 

1.)  Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích plôch: 
       a)  verejné parkoviská,  
       b)  vyhradené parkovacie miesta, 
       c)  parkovacie pruhy pozdĺž komunikácií (§ 23 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o  
            a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
       d)  miestne komunikácie, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. , 
       e) parkoviská vybudované na vlastnom, alebo prenajatom pozemku, 
2.)  Za údržbu a vzhľad a v prípade stráženého parkoviska zodpovedá prevádzkovateľ parkoviska. 
3.)  Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkoviska, alebo parkovacieho miesta zodpovedá jeho  uží-

vateľ.   
 

§ 3 
Parkovanie na verejných priestranstvách 

 

1.)  Na pozemných komunikáciách v meste je zastavenie a státie povolené, ak to nevylučuje usta-
novenie zákona  č. 8/2009  Z. z. o cestnej premávke(2) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov. 

2.)  Na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, je zakázané za-
stavenie a státie všetkých druhov vozidiel. 

3.) Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v meste tieto druhy parkovacích a odstav-
ných plôch: 

   a)  verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s týmto VZN, 
      b)  vyhradené parkovacie miesta - na základe povolenia mesta Vrbové, 
      c) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie 

osobitného predpisu. 
4.)  Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá fyzická alebo právnic-

ká osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme alebo v užívaní. 
 

§ 4  
Vyhradenie parkovacieho miesta 

 

1.)  Mesto  Vrbové  môže  podľa  ustanovenia  § 2,  bod 1,  písm. b)  tohto VZN vyhradiť parkovacie  
       miesto  na  verejných priestranstvách  (v prípade komunikácií len na tých, na ktorých je prísluš- 
       ným správnym orgánom): 

  a) vyhradenie pre potreby právnických a fyzických osôb, oprávnených na podnikanie v blíz-
kosti ich prevádzok, 

        b) vyhradenie parkovacích miest je osobitným užívaním verejného priestranstva podľa osobit-
ného predpisu.(3) 

2.)  Vyhradené parkovacie miesto na základe žiadosti povoľuje a podmienky určuje mesto Vrbové  
s predchádzajúcim súhlasným vyjadrením sa dotknutých orgánov. 

3.)  Vyhradené parkovacie miesto pre osoby so zdravotným postihnutím  musí byť označené 
zvislým a vodorovným dopravným značením(4) E15. Môže byť doplnené o dodatkovú tabuľku s 
EČ vozidla. 

............................................................................................................................................................... 
(1) § 49 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, 
(2) §§ 23, 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
(3) VZN č. o miestnych daniach, 
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4.)  Na základe žiadosti môže byť povolené zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta me-
chanickým blokovacím zariadením. 

5.)  Žiadatelia, ktorým bolo vydané povolenie na vyhradené parkovacie miesto, sú povinní si 
dopravné značenie a osadenie povoleného blokovacieho zariadenia zabezpečiť sami podľa 
usmernenia mesta. 

6.)  Za zabezpečovanie proti obsadeniu vyhradeného miesta použitím blokovacieho zariadenia zod-
povedá žiadateľ, ktorému bolo miesto vyhradené. 

7.)  V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ v súvislosti s užívaním vyhradeného parkovania 
porušuje zásady ochrany životného prostredia, pravidlá cestnej premávky a pod., mesto môže 
zrušiť povolenie za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta bez vrátenia pomernejšej časti 
dane za užívanie. 

8.) V Meste Vrbové je obmedzené parkovanie pre nákladné vozidlá nad 3,5 t  a autobusy okrem 
vyhradených priestorov a je určené dopravnou značkou(4) IP24a (začiatok zóny s dopravným 
obmedzením) a dopravnou značkou(4) IP24b (koniec zóny s dopravným obmedzením) na príjaz-
dových komunikáciách do mesta Vrbové.   

 9.)  Mestom vyhradené miesto na parkovanie na verejnom priestranstve je odstavná plocha pred 
futbalovým štadiónom (nestrážené parkovanie pre nákladné vozidlá s nosnosťou nad 3,5 t a 
autobusy) a v areáli Poľnohospodárskeho družstva Vrbové (strážené parkovanie pre nákladné 
vozidlá s nosnosťou nad 3,5 t a autobusy). 

 10.) Držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel s nosnosťou nad 3,5 t, špeciálnych 
vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie svojich 
vozidiel vo vlastných alebo na tento účel určených  priestoroch. 

 11.) Všetci užívatelia vozidiel kategórií uvedených v § 1, ods. 2, písm. e) tohto VZN sú povinní 
zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných, alebo prenajatých priestoroch (§4, ods. 1, 
písm. e) zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave tak, aby tieto vozidlá nezhoršovali 
podmienky životného prostredia ropnými látkami, pevnými a tekutými odpadmi a nad mieru 
primeranú pomerom neobťažovali obyvateľov mesta hlukom, prachom, dymom, plynmi, pachmi, 
svetlom, tienením a vibráciami. 

 12.) Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami 
akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného 
prostredia, najmä ropnými látkami, výfukovými plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom na 
mieru nevyhnutnú pre bežné používanie vozidla. 

 

§ 5 
Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve 

 
 

1.) Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie 
takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho 
vyradenia z evidencia. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady 
držiteľa vozidla; 

2.) Správca cesty(5) môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste, vrátane chodníka, na ná-
klady jeho prevádzkovateľa, ak je.  

       a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané, 
       b) ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá uvedené v § 4 ods.1 a nemá príslušné 

označenie. (6) 
       c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je 

bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla 
držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj 
keď netvorí prekážku cestnej premávky; 

3.)  Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a mesto s ním naloží 
postupom podľa ust. § 51, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 
(4) vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, príloha 1, 2, 
(5) § 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, 
(6) § 44 zákona č. 8/2008 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
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§ 6 
Odťahovanie vozidiel 

 

1.) Správca komunikácie môže odstrániť stojace vozidlo na ceste vrátane chodníka, alebo verej- 
nom priestranstve na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je 
a) na mieste, kde tvorí prekážku, 
b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené, 
c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez 

čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu, alebo názvu a sídla držiteľa vozidla 
na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej 
premávky (§ 43, ods. 4, zákona č. 8/2009 Z. z.); 

2.)  Ak vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke, alebo ide o vozidlo uvedené v ods. 1.) tohto § - u, 
môže o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt. Takéto vozidlo odstráni policajný zbor, alebo 
správca cesty podľa rozhodnutia policajta na náklady jeho prevádzkovateľa (§ 43, ods. 5, 
zákona č. 8/2009 Z. z.); 

3.) Odtiahnuté vozidlo bude umiestnené na vyhradené, alebo strážené parkovisko zriadené pre 
tento účel. 

4.) Odtiahnuté vozidlo sa vydá prevádzkovateľovi, alebo inej oprávnenej osobe za podmienky, že 
preukáže svoju totožnosť, predloží doklady predpísané na vedenie a prevádzku vozidla a uhradí 
náklady spojené s odtiahnutím vozidla. 

5.)  Ak sa prevádzkovateľ, alebo vodič dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo odťahované v čase: 
       a) keď práce spojené s odťahovaním vozidla sa ešte nezačali, vydá sa vozidlo po zistení jeho  

totožnosti a oboznámení s povinnosťou uhradiť náklady s doteraz vykonanými úkonmi od-
ťahovej služby , 

    b) keď vozidlo už bolo naložené na odťahové zariadenie, alebo sa práce už začali, dopraví sa 
na najbližšie parkovisko, alebo iné miesto, kde nebude prekážať premávke a tam sa vydá 
vodičovi po splnení úkonov podľa písm. a) tohto odseku.  

 

§ 7 
Nepovolené užívanie verejného priestranstva 

 

1.) Umiestňovanie prenosných (skladacích) garáží na pozemkoch verejného priestranstva a po-
zemných komunikácií je možné len so súhlasom mesta Vrbové. 

2.) Zaberanie verejných priestranstiev, parkovísk, alebo parkovacích miest technickými  prostried-
kami (napr. oplotenie, protiparkovacie prvky a pod.) je bez súhlasu mesta Vrbové zakázané. 

3.) Ponechávanie vrakov vozidiel a vozidiel bez evidenčného čísla je na verejných priestranstvách 
vrátane parkovísk a miestnych komunikácií zakázané   

   

§ 8 
Výnimky a povolenia 

 

1.)  Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch osobitného zreteľa udeliť mesto Vrbové v zas-
túpení primátorom. 

2.) V termíne do 30 dní od doručenia písomnej výzvy mesta sú držitelia povolení na vyhradené par-
kovacie miesta podľa ustanovenia § 3 ods.1 písm. b) tohto VZN povinní preukázať plnenie 
stanovenej podmienky pre vyhradenie parkoviska. 

3.)  Povolenie  vjazdu  oprávňuje vozidlá používané na zásobovanie prevádzkových jednotiek fyzic-
kých a právnických osôb len na dobu nevyhnutne potrebnú na nakládku a vykládku tovaru. 

4.) Osádky vozidiel vykonávajúce zásobovanie prevádzkových jednotiek sú povinné skladať tovar 
tak, aby hlukom a hlasitým prejavom nenarušovali nočný kľud. 

 

§ 9 
Sankcie 

 

1.)  Voči porušovateľom tohto VZN môžu byť uplatnené sankcie v prípade podnikateľského subjektu 
podľa zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 
6 638 € (200 000,- Sk), alebo u fyzických osôb podľa zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch 
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v znení neskorších predpisov, ak nejde o správny delikt podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke v platnom znení. 

2.) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mesto Vrbové prostredníctvom mestskej polície, po-
verených poslancov a zamestnancov mesta Vrbové. 

3.) Poplatky za odťahovú službu budú stanovené samostatnou zmluvou medzi mestom Vrbové 
a odťahovou službou. 

 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1.) Mesto Vrbové, ako príslušný správca miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pove-
ruje Mestskú políciu vo Vrbovom výkonom právomocí správcu cesty v súlade s ust. § 3, ods. 1, 
písm. d), e), f) zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

2.) O tom, či konkrétne vozidlo užíva verejné priestranstvo oprávnene, alebo nie rozhoduje mestská 
polícia vo Vrbovom s prihliadnutím na ustanovenia tohto VZN a platné právne normy. Vo veci 
odťahovania vozidiel vykonáva mestská polícia funkciu správcu komunikácií a verejných 
priestranstiev.   

3.) Schválením tohto Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní a státí vozidiel na verejných 
priestranstvách a miestnych komunikáciách v Meste Vrbové sa ruší VZN č. 5/2007 z  03. 08. 
2007. 

4.) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred rokovaním MsZ 
Vrbové, t.j. od 14. 05. do 28. 05. 2010 na uplatnenie pripomienok k tomuto návrhu. 

 5.) Toto VZN schválilo MsZ vo Vrbovom dňa 26. 08. 2010, uznesením č. 53/08/2010. Účinnosť 
nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.                

 
 
 
 
 
                                                                                               PaedDr. Ivan   B o r o v s k ý 
                                                                                                    primátor Mesta Vrbové 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 06. 09. 2010     Zvesené dňa: 21. 09. 2010 
 
              

       ......................................... 
pečiatka a podpis zodpovednej osoby 

 
 
 
 
 
 
(1)   § 49 zákona č.223/2001 o odpadoch 
(2)   § 23, 25 zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(3)   VZN 2/2007 o miestnych daniach 
(4)   vyhl. č. 9/2009 Z. z., príloha č. 1 a 2  
(5)   § 9 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách, 
(6)   § 44 zákona č. 8/2009 Z. z, 


