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Návrh	VZN						:					-	vyvesený	na	úradnej	tabuli	mesta	dňa	:	18.	03.	2016	

- zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :18. 03. 2016 

-  Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 30. 03. 2016 

	

N	á	v	r	h	

         Mestské zastupiteľstvo  v Šamoríne  podľa ustanovenia  § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a  ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a  pre 
územie mesta Šamorín  toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 3/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Šamorín 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje 
     a) všeobecné zásady a organizáciu dočasného parkovania motorových vozidiel (ďalej len 
         „vozidlo“) za úhradu  na vymedzených úsekoch parkovacích miest na území  mesta  
         Šamorín (ďalej len „parkovacie miesta“) , 
     b) spôsob prevádzkovania  parkovacích miest, 
     c) vymedzenie úsekov parkovacích miest, 
     d) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
     e) spôsob úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia. 
 
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na  jednostopové motorové vozidlá (motocykel, skúter, moped). 
 
(3) Prevádzkovateľom  parkovacích miest podľa tohto VZN je mestom zriadená  a poverená 
      právnická  osoba -   AREA ŠAMORÍN s.r.o., so sídlom Bratislavská č. 88, 931 01  
      Šamorín (ďalej len  „prevádzkovateľ“) .  
 
(4) Na prevádzkovanie parkovacích miest mesto uzatvorí s prevádzkovateľom zmluvu  
      v súlade s ust. § 6a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách  
     (cestný zákona) v platnom znení. 
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
Na účely tohto VZN sa rozumie: 
a) dočasné  parkovanie  -  platené   parkovanie motorových vozidiel na miestach označených  
    zvislými a vodorovnými dopravnými značkami v súlade s osobitným  predpisom,   
    
b) parkovací lístok z parkovacieho automatu -   lístok vydaný parkovacím automatom na 
    dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených 
    parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku, 
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c) parkovanie prostredníctvom mobilného telefónu -  zaslanie SMS správy v príslušnom  
    tvare , potvrdzujúcej úhradu  za dočasné   parkovanie. 
 
d)  predplatená  neprenosná parkovacia karta -   parkovacia karta určená na opakované 
    parkovanie v platenej zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať motorové vozidlo na všetkých 
    nevyhradených parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacej  
    karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo určitého motorového vozidla. 
 
e) voľná parkovacia karta -  parkovacia karta určená na opakované parkovanie v platenej      
    zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať motorové vozidlo na všetkých nevyhradených   
    parkovacích miestach v  platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná  
    na konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla. 
 
f) platená zóna -   vymedzené územie mesta Šamorín na dočasné parkovanie za úhradu  
     podľa Prílohy č. 1 tohto VZN. 
 
g) oblasť platenej zóny -   farebne a číselne vyznačená časť platenej zóny podľa Prílohy č. 2  
    tohto VZN. 
      

§ 3 
 

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie 
 

 
1) Úseky miestnych komunikácií, ktoré budú slúžiť na dočasné platené parkovanie    
     motorových vozidiel sú vymedzené  v Prílohe č. 1 - „ zóna s plateným státím“ a 
     v Prílohe č. 2 – „oblasti platenej zóny“ , ktoré tvoria  neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 
 
2) Parkovacia oblasť podľa ulíc tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN. 
 

§ 4  
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 
(1) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel v platenej zóne sa platí úhrada, okrem dní  
      pracovného pokoja a  štátnych sviatkov: 
 
     a) v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.,  
     b) v sobotu v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.  
 
(2) Úhrada za používanie   platených parkovacích miest  sa zabezpečuje : 
     a) parkovacími  automatmi, ktoré slúžia k vydaniu parkovacieho lístka na krátkodobé  
         parkovanie,  
    b) platbou  zaslania SMS správy, 
    c)  predplatenými parkovacími kartami.  
          
(3) Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa stanovuje: 
      a) za dočasné parkovanie pri použití lístka z parkovacieho automatu a prostredníctvom  
          SMS správy,  resp. jej alikvotná časť úhrady                          0,50 eur / hod./vozidlo,                                                         
      b) za predplatenú neprenosnú kartu : 
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          - občan s trvalým pobytom v meste Šamorín za prvé vozidlo,         40 eur/rok/vozidlo 
             za druhé vozidlo                                                                            120 eur/rok/vozidlo 
         - občan bez trvalého bydliska v meste Šamorín za prvé vozidlo,    120 eur/rok/vozidlo 
            za druhé  vozidlo                                                                            210 eur/rok/vozidlo 
         - právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
           (podnikatelia)                                                                                 210 eur/rok/vozidlo 
 
  (4)  Predplatenú  neprenosnú parkovaciu kartu je možné zakúpiť aj na obdobie polroka za    
         50 % ročnej úhrady. 

§ 5 
Oslobodenie od parkovného 

 
(1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené: 
    a) služobné vozidlá Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR,  
       ozbrojených síl a zborov SR, Mestskej polície mesta Šamorín, 
    b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského záchranného zboru pri  
        služobnom výkone,  
    c) služobné vozidlá pohotovostných služieb pri odstraňovaní havarijných situácií, 
    d)	vozidlá  Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šamorín, 
    e)  sociálne taxíky . 
 
(2) Voľné parkovacie karty  sa prideľujú na : 
     a) služobné vozidlá mesta Šamorín a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
     b) motorové vozidlá, ktorých držiteľom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 
      
(3) Voľnú parkovaciu kartu platnú pre konkrétnu oblasť platenej zóny môže získať občan  
    mesta s trvalým pobytom v danej oblasti platenej zóny iba na jedno vozidlo v jeho  
    osobnom vlastníctve. 
 
(4) Voľné parkovacie karty vydáva prevádzkovateľ. 
 

§ 6 
Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia 

 
(1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič motorového vozidla. 
 
(2) Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka  
      z automatu,  zaslaním  SMS správy alebo zakúpením  predplatenej  parkovacej karty .  
      Predplatené parkovacie karty a voľné parkovacie karty vydáva prevádzkovateľ. 
 
(3) Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 
     a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate, alebo uhradiť parkovné  SMS  
         platbou, 
     b) umiestniť zakúpený parkovací lístok z automatu  za čelné sklo motorového vozidla na  
        viditeľné miesto tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane  
        parkovacieho lístka; v prípade, že sa budú parkovacie lístky prekrývať a nebude jasne  
        viditeľná doba, na ktorú    majú byť použité, bude to kontrolným orgánom považované 
za  
        dočasné parkovanie bez  úhrady, 
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    c) umiestniť predplatenú neprenosnú parkovaciu kartu ( ak  platiteľ parkovného využije 
        takýto platobný spôsob pre dočasné parkovanie) na viditeľné miesto  za čelné  
        sklo vozidla tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla, 
 
    d) umiestniť  voľnú parkovaciu kartu (ak je na motorové vozidlo vydaná takáto karta)  na  
        viditeľné miesto za čelné sklo vozidla tak, aby  všetky údaje na doklade boli čitateľné  
        z vonkajšej strany vozidla,  
 
 (4) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 
  

§ 7 
Podmienky vydania parkovacích kariet 

 
(1) Neprenosnú predplatenú parkovaciu kartu vydáva  prevádzkovateľ parkovacích  
     miest po zaplatení príslušnej úhrady  za dočasné parkovanie.  Vydáva sa na  
     konkrétne vozidlo a   konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla, ktorá  oprávňuje  
    držiteľa  parkovacej karty  s týmto motorovým vozidlom v platenej zóne parkovať.  
    Pre vydanie neprenosnej    parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť originál  
    osvedčenia o evidencii vozidla, na ktoré má byť neprenosná parkovacia karta vydaná spolu 
    s občianskym preukazom žiadateľa. U právnickej osoby konateľ alebo splnomocnenec je  
    oprávnenou osobou na vybavovanie   parkovacej karty. 
 
(2) Držitelia parkovacích kariet nie sú oprávnení akokoľvek ich upravovať, duplikovať alebo 
     zhotovovať ich napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo k     
     zhotoveniu napodobeniny parkovej karty, parkovacia karta stráca platnosť. 
 
(3) Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu parkovacej karty, držiteľ parkovacej karty je 
     povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest 
     a poškodenú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi  
     na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia  
     platnosti pôvodnej parkovacej karty, teda tej, za ktorú sa vydáva náhradná parkovacia  
     karta. V prípade, že  k zničeniu , poškodeniu alebo strate parkovacej karty dôjde  
     v dôsledku dopravnej nehody, požiaru alebo krádeže, držiteľ je povinný predložiť o tom  
     potvrdenie od príslušného orgánu polície. 
 
(4) Ak prestane držiteľ parkovacej karty používať vozidlo, na ktoré mu bola parkovacia karta 
      vydaná , je povinný o tom  informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a parkovaciu  
      kartu je povinný prevádzkovateľovi parkovacích miest vrátiť. Nevyužitú  alikvotnú  
      čiastku ceny predplatenej parkovacej karty je povinný prevádzkovateľ vrátiť držiteľovi  
      parkovacej karty. 
 
(5) Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného čísla 
      motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej karty 
      povinný o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a pôvodnú parkovaciu  
      kartu vrátiť. Prevádzkovateľ parkovacích miest mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu  
      kartu s novými údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej  
      parkovacej karty. 
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§ 8 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN vykonáva prevádzkovateľ   v súčinnosti s  Mestskou 
políciou mesta Šamorín. 
 

§ 9 
Priestupky 

 
(1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  
      predpisov sa dopustí držiteľ motorového vozidla, ktorý pri dočasnom parkovaní  
      motorovým vozidlom nezaplatí  úhradu  za parkovanie alebo parkuje mimo  
      vyznačených parkovacích miest . Za tento priestupok sa ukladá  pokuta vo výške  
      15 eur  v zmysle už citovaného zákona. 
 
(2) Pri zistení závažného opakovaného porušenia tohto VZN môže mesto uložiť fyzickej  
     osobe alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 ods. 9  
     zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 

§ 10 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Toto VZN bolo   schválené Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne dňa pod č. 
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 05. 2016. 
 
(3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1,  Príloha č. 2 a Príloha č. 3. 
 
 
V Šamoríne, dňa                                    
         
                                                                                      Gabriel Bárdos 
                                                                                      primátor mesta 
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               Príloha č. 1     - zóna s plateným parkovaním             
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Príloha č. 2 – oblasť platenej zóny 
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Príloha	č.	3	

Parkovacie	oblasti	podľa	ulíc	

	

Oblasti	:																						ulica																																															súpisné	číslo											orientačné		číslo	

Oblasť		1:														Gazdovský	rad																																												47																												1,	3,	5	
																																						„																																																														46																												7,	9,	11	
																																					„																																																															45																											13,	15,	17	
																																					„																																																															44																											19,	21,	23	
																																					„																																																															43																											25,	27,	29	
																																					„																																																															42																											31,	33,	35	
																											
Oblasť		2:											Gazdovský	rad																																																	1																													2	
																																			„																																																																			2																													4	
																																			„																																																													2684																												6	
																																			„																																																																				4																												8	
																																			„																																																													1752																												8/A,	8/B	
																																			„																																																													1794																												8/C	
																																		„																																																																					5																											10	
																																		„																																																																					6																											12	
																																		„																																																																					9																											18	
																																		„																																																																				15																										30	
																																		„																																																																				16																										32	
																																		„																																																																				17																										34	
																																		„																																																																				18																										36,	36A	
	
																								Hlavná	ulica																																																								847																													1	
																																																																																																		1	551																									Zlatníctvo	
																																																																																																					845																														5,	5/A	
																																																																																																					844																														7	
																																																																																																					843																														9	
																																																																																																					842																													11	
																																																																																																					841																													13	
																																																																																																					840																													15	
																																																																																																					839																													17	
																																																																																																					838																													19	
																																																																																																					836																													23	
																																																																																																					835																													25	
																																																																																																					834																													27,29	
																																																																																																					833																													31	
																																																																																																					832																													33	
																																																																																																					831																													35,	35/A	
																																																																																																					807																													44	
																																																																																
Oblasť		3:													Vrbová	ulica																																															869																																			4	
																																					„																																																													870																																			6	
																																					„																																																													871																																			8	
																																					„																																																													872																																	10	
																																					„																																																											2027																																	10/A	
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																														Hlavná	ulica	
																																					„																																																													788																																			2,4,6	
																																					„																																																													789																																			8,10,12	
																																					„																																																													790																																		14,16,18	
																																					„																																																													791																																		20,22,24	
																																					„																																																													792																																		26,28,30	
																													Školská	ulica																																																992																																				5,7	
																																																																																																				990																																		15,17	
																																																																																																				988																																		25,27	
																												Hlavná	ulica																																																2122																																		32,34	
					
																								

Oblasť		4:												Hlavná	ulica																																																		811																																	52	
																																																																																																						813																																	54,56,58,60	
																																																																																																						815																																	64	
																																																																																																				2000																																	66/A	
																																																																																																						817																																	68	
																																																																																																						818																																	70	
																																																																																																						819																																	72	
																																																																																																						984																																	37/A	
																																																																																																						983																																	39	
																																																																																																						979																																	18	
																																																																																																						980																																	20	
																																																																																																						981																						22,24,26,28,30,32,34,36	
												
Oblasť		5:									Hlavná	ul.																																																								828																																	41	
																															„																																																																				825																																	47	
																															„																																																																				824																																	49	
																											Gazdovský	rad																																																		21																																	42	
																															„																																																																						22																										44,46,48,50,52	
	
Oblasť		6:									Gazdovský	rad																																																		38																																		43	
																														„																																																																							35																									49,	51,	53	
																														„																																																																				1586																														-	
																														„																																																																								34																								55,57,59	
																														„																																																																								33																								61,63,65	
																														„																																																																								32																								67,69,71	
																														Veterná	ulica																																																	488																							2,4,6	
	
	

	

	


