
 
 NARIADENIE OBCE VE ĽKÉ ROVNÉ 

č. 124/2014 
                   o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách 
                             a miestnych komunikáciách obce Veľké Rovné. 
  
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné podľa ustanovení Zák. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení a Zák. 582/2004  Z.z. o miestnych daniach , Zák.č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznieslo sa dňa 15.12.2014, uznesením č.  10 /1/7 
na tomto všeobecne záväznom nariadení :  

Časť 1. 
Základné ustanovenia  

§ 1 
  
1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 
obce Veľké Rovné v čase celoročne je zakázané vozidlám kategórií : 
- nákladné automobily ( N1, N2, N3 ), 
- autobusy ( M2, M3), 
- prípojné vozidlá nad 0,75 t ( O2, O3, O4), 
- poľnohospodárske a lesné kolesové traktory, 
- pojazdné pracovné stroje ( kategóriu určuje Vyhláška č. 116/1997 Z.z.). 
  
V odôvodnených prípadoch možno požiadať obec Veľké Rovné o prenajatie verejného 
priestranstva na parkovanie a státie za podmienok uvedených v § 2 tohto VZN. 
2. Je zakázané parkovať vozidlá na miestnych komunikáciách spôsobom, že budú  
     znemožňovať alebo zaťažovať upratovanie MK alebo bude ohrozovať premávku – bude  
    vozidlo odtiahnuté na náklady majiteľa. 
3. Je zakázané parkovať motorové vozidlá v zimnom období počas zimnej údržby na  
    obecných komunikáciách v miestach, ktoré bránia bezpečnému zabezpečeniu zimnej  
    údržby.  
4. Na verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené ako parkoviská a označené 
     príslušnou dopravnou značkou ( D11 a-g ) je státie a odstavenie vozidiel uvedených v ods.  
    1 zakázané.  
5. Na zeleni, ktorá je uvedená v pasporte obecnej zelene, je zakázané státie a odstavenie  
    všetkých druhov vozidiel.                        § 2 
  
1. Všetci užívatelia vozidiel kategórií, uvedených v § 1 odst. 1, sú povinní v čase od 19.00  
    do 6.00 hod. zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a    
     priestoroch ( § 4 odst. 1 písm. e ) zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave. Sú  
     však povinní zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia     
     ropnými látkami, pevnými a tekutými odpadmi a nad mieru primeranú pomerom  
     neobťažovali obyvateľov hlukom, prachom, dymom, plynmi, pachmi, svetlom, tienením a  
     vibráciami ( Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a znení neskorších zmien a  
     doplnkov).  
2. Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod  
    s vozidlami akéhokoľvek druhu, sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel  
    vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch. Sú povinné zabezpečiť, aby tieto   
    vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia najmä ropnými látkami, výfukovými  
    plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné používanie  
    vozidla. 



  
  

§ 3  
  

1. Parkovanie a státie vozidiel uvedených v § 1 odst. 1 v prevádzke na miestnych 
 komunikáciách a verejných priestranstvách označených dopravnou značkou 
"parkovisko"  v čase od 6.00 do 19.00 hod. je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore 
 s ustanovením tohto   nariadenia a zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. 

  
§ 4 

  
1. Porušenie ustanovení uvedených v § 1, 2, 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia, sa 
    môže posudzovať ako nedovolené užívanie verejného priestranstva. 
 
  

Časť II. 
Priestory na parkovanie 

§ 5 
  
1. Na parkovanie a státie motorových vozidiel a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy  
     parkovacích a ostatných plôch  
a/ verejné parkoviská ( vrátane platených ) 
b/ vyhradené parkovacie miesta 
c/ parkovacie a odstavné pruhy pozdĺž komunikácií ( vyhláška MV SR č. 90/1997 Z.z. ) 
d/ miestne komunikácie, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia 
    a § 22 a 24 zákona č. 315/1996 Z.z. 
e/ parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku. 
  
2. Za údržbu a vzhľad parkoviska zodpovedá prevádzkovateľ parkoviska. 
3. Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkoviska alebo parkovacieho miesta zodpovedá jeho 
    užívateľ. 
  

Časť III. 
Nedovolené užívanie verejného priestranstva. 

§ 6 
  
1.  Svojvoľné umiestňovanie prenosných garáží ( skladacích ) garáži na pozemných 
     komunikáciách a verejných priestranstvách je zakázané. Ich umiestňovanie na pozemných    
     komunikáciách a verejných priestranstvách môže povoliť OÚ Veľké Rovné. 
  
2. Svojvoľné zaberanie verejných priestranstiev, parkovísk alebo parkovacích miest 
    technickými prostriedkami ( napr. oplotenie, protiparkovacie prvky a pod. ) je bez 
    súhlasu OÚ zakázané.  
  
3. Ponechávanie, odstavovanie vrakov a vozidiel bez evidenčného čísla ( § 94 zákona č.  
    315/1996 Z.z. ) ktorých technický stav zjavne nezodpovedá § 103 odst. 4 zákona č.  
    315/1996 Z.z. je na verejných priestranstvách vrátane parkovísk a miestnych  
    komunikáciách zakázané a bude sa považovať za nedovolené užívanie verejného  
    priestranstva. Správca komunikácie odstráni takéto nefunkčné vozidlo na náklady držiteľa  
    vozidla. 



  
Časť IV. 

Povolenie parkovania.  
§ 7 

  
1. Vyhradené parkovacie miesto možno zriadiť na verejných priestranstvách, odstavných 
    plochách a prvkoch, parkovacích pásoch a miestnych komunikáciách pre potreby 
     fyzických a právnických osôb. O vyhradení parkovacieho miesta rozhoduje OÚ Veľké  
     Rovné na základe žiadosti záujemcu s prihliadnutím na všeobecný záujem obyvateľov  
    obce. Pri viacerých záujemcoch o jedno miesto môže rozhodnúť o pridelení formou  
    dražby. 
2. Vyhradené parkovacie miesto je jeho užívateľ povinný dať označiť vodorovným  
    značením podľa usmernenia OÚ.  
3. Vyhradené parkovacie miesta sa prideľujú na dohodnuté obdobie spravidla však na  
    jeden rok.  
4. Za pridelenie parkovacieho miesta sa platí poplatok v súlade s platným VZN o miestnych 
    poplatkoch. Pre telesne postihnuté osoby, používajúce označenie O2 sa vyhradí parkovacie  
    miesto bezplatne.  
5. Splatnosť poplatku za vyhradené parkovacie miesto je najneskôr v deň podpisu nájomnej  
    zmluvy. 
6. Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta záujem o predĺženie dohodnutej doby 
    je povinný najmenej 30 dní pred jej skončením požiadať OÚ o jej predĺženie. Ak o predĺ- 
    ženie v tejto lehote nepožiada, môže byť parkovacie miesto pridelené inému záujemcovi. 
    Parkovacie miesto sa neprideľuje k bytu, ale prideľuje sa ďalšiemu v poradí čakajúcemu   
    záujemcovi.  
                                                                   § 8 
  
1. Po skončení doby platnosti nájomnej zmluvy za vyhradené parkovacie miesto je držiteľ  
    povinný do 30 dní od skončenia nájmu uviesť miesto po pôvodného stavu. V opačnom   
    prípade bude značenie odstránené OÚ na jeho náklady.  
2. V odôvodnených prípadoch, najmä ak užívateľ vyhradeného miesta porušuje povinnosti 
   stanovené týmto Všeobecne záväzným nariadením alebo nedodržiava podmienky pridelenia   
   vyhradeného parkovacieho miesta, bude povolenie zrušené bez nároku na vrátenie poplatku.  
   V takom prípade nebude možné ani predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta. 
  

Časť V. 
Zvláštne povolenia 

§ 9 
  
  
1. Vjazd do jednotlivých častí obce, obytných a peších zón, upravených dopravnou značkou  
"Zákaz" s dodatkovou tabuľkou pre príslušné vozidlá, vyznačené na dodatkovej tabuli je    
povolený : 
a) keď ich vodiči vykonávajú činnosť uvedenú na dodatkovej tabuli 
b) vozidlám zdravotnej a opatrovateľskej služby 
c) vozidlám Hasičských a záchranných zborov 
d) vozidlám MsP a PZ SR 
e) vozidlám s jednorázovym povolením vydaným OÚ 
f) vozidlám zabezpečujúcim údržbu a čistenie miestnych komunikácií a verejných  
priestranstiev, údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia a odvoz komunálneho odpadu. 



  
2. Povolenie vjazdu podľa odst. 1 tohto §-u neoprávňuje na státie v takejto oblasti po dobu 
    dlhšiu ako je nevyhnutné na výkon činnosti, uvedený dopravnou značkou a dodatkovou   
    tabuľou. 
   

Časť VI. 
Odťahovanie vozidiel 

§ 10 
  
1. Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na  
     náklady jeho prevádzkovateľa, ak je 
 a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané a tvorí prekážku cestnej  
     premávky, 
b) 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 ( § 40 odst. 4 Zák.  
    č. 315/1996 Z.z.) 
2. O to, či konkrétne vozidlo užíva verejné priestranstvo oprávnene, rozhoduje OÚ  
    s prihliadnutím na ustanovenia tohto VZN a ostatné platné právne normy. Vo veci 
    odťahovania vozidiel vykonáva OÚ funkciu správcu komunikácie. 
3. Ak vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke alebo ak ide o vozidlo uvedené v odst. 1 
    tohto §-u môže o jeho odstránení rozhodnúť aj príslušník PZ SR. Takéto vozidlo správca    
    cesty odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa ( § 40 ods. 5 zákona č. 315/1996 Z.z.) 
4. Odtiahnuté vozidlo bude umiestnené na vyhradené alebo strážené parkovisko, zriadené  
     pre tento účel. 
5. Vozidlo sa vydá prevádzkovateľovi alebo inej oprávnenej osobe za podmienky, že  
     preukáže svoju totožnosť, predloží predpísané doklady na vedenie a prevádzku  
     motorového  vozidla. Pred vydaním zaplatí všetky náklady spojené s odťahom motorového  
     vozidla. 
  

Časť VII. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 11 
  
1. Voči porušovateľom tohto VZN môže starosta obce uplatniť sankcie v zmysle zákona 
     SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov do výšky 6 638 €  ak ide  
    o právnickú osobu alebo podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. do výšky 33 € ak ide 
     o fyzickú osobu. 
2. Poplatky za odťahovú službu sú stanovené zmluvou s odťahovou službou. 
  

§ 12 
  
1. Právomoci Obce Veľké Rovné vo veciach tohto VZN vykonáva starosta obce. 
2. Sankcie v zmysle § 11 patria do pôsobnosti starostu obce Veľké Rovné  
  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015 
  
Vyvesené : 28.11.2014                                                               Ing. Jozef Mičieta 
Zvesené:     15.12.2014                                                                      starosta obce  


