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 N á v r h  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 (ďalej len „VZN“), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín 
 

 

 

 

 

 

Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa : 24. 11. 2017 

                          -  zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  24.11. 2017 

                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do(včítane):  04. 12. 2017 

 

   

                                                                                          

 

 

 

 

 

 



N á v r h  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 (ďalej len „VZN“), 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šamorín 
 

     Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákona) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta 

Šamorín toto  všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Čl. I 

Všeobecne  záväzné nariadenie č. 3/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta sa mení a dopĺňa takto: 

V § 2 písm. c) znie:  

c)  parkovanie prostredníctvom mobilného telefónu – zaslanie SMS správy v príslušnom tvare,  
     potvrdzujúcu úhradu za dočasné parkovanie alebo použitím mobilnej aplikácie. 
 
V § 4 ods. 2 sa dopĺňa o písm. d)  v znení: 
 d) prostredníctvom mobilnej aplikácie        
                                     
§ 4 ods. 3  písm. c) sa dopĺňa o text  v znení: 

- dvojtýždňová karta                                                    15,- eur/dva týždne/vozidlo 
 
V § 4 ods. 3 sa dopĺňa o písm. d) v znení: 
d)  pri platení prostredníctvom mobilnej aplikácie           0,50 eur/hod./vozidlo 
 

  

V § 6 ods. 2 znie: 

2. Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením  parkovacieho lístka za automatu, 

zaslaním SMS správy, platením prostredníctvom mobilnej aplikácie  alebo zakúpením predplatenej 

parkovacej karty. Predplatné parkovacie karty a voľné parkovacie karty vydáva prevádzkovateľ. 

V § 6 ods. 3 písm. a) znie: 

a)  zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate alebo uhradiť parkovné SMS platbou, prípadne  
     uhradiť parkovné pomocou mobilnej aplikácie. 
 
 
 
V Prílohe č. 3  k VZN sa dopĺňa Oblasť 2 ,  ul. Gazdovský rad o nasledovné  súpisné čísla  a orientačné 
čísla:                                                                                                                              s.č.                           o.č. 
                                                                                                                                         7                             14 
                                                                                                                                         8                             16 
                                                                                                                                       12                             24 



 
V Prílohe č. 3 k VZN sa dopĺňa Oblasť č. 4 o ul. Mestský majer  so súpisným č. 996 a orientačným č.2. 
 
V Prílohe č. 1  - grafická časť ,  pod názvom „ Zóna s plateným parkovaním „ sa začleňuje  do platenej  
zóny  novovybudované parkovisko, nachádzajúce sa pred bytovým domom Mestský majer č. 2 . 
 
V Prílohe č. 2 – grafická časť:  novovybudované parkovisko, nachádzajúce sa pred bytovým domom 
Mestský majer č. 2 sa začleňuje  do oblasti č. 4., čo je vyznačené zelenou farbou 
 
 
 

 
 

Čl. II 
1.Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Šamorín dňa ....... pod č..... 
 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa     
 
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN  je Prílohy č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3 
 
 
 
                                                                                  
  
                                                                                                   Gabriel Bárdos 
                                                                                                   primátor mesta 


