
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

OBEC BOBROVNÍK 

č. 2/2019 
 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník č. 2-2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách na území obce Bobrovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Všeobecné záväzné nariadenie obce Bobrovník 

č. 1/2019 

o parkovaní, dočasnom parkovaní a odstavení motorových vozidiel na 

miestnych komunikáciách na území obce Bobrovník 

 

 

Obecné zastupitelstvo v Borovníku v zmysle ustanovení § 6 a 11 ods. 4 pism. g/ zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 

135/1962 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení nekorších predpisov a 

Zákonom č. 8/2009 Z. z o  cestnej premávke a o zmien a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohoto všeobecne záväzného nariadenia.  

 

§ 1 

Úvodné ustanovania 

1 – Podľa § 6a) ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v zení neskorších predpisov može obec za účelom organizovania dopravy na území obce 

ustanoviť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) úseky miestnych komunikácií na 

došasné parkovanie motorových vozidiel. 

 

2 – Podľa § 6a) ods. 2 cestného zákon výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je 

príjmom obce.  

3 – Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikáciách obce Bobrovník, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

 

§ 2 

Základné pojmy  

1 -  Vymedzenými úsekmi (ďalej len „vymedzený úsek“) sa na účely tohoto VZN rozumejú 

vymedzené úseky na miestnych komunikáciách v obci Bobrovník označené zvislými 

dopravnými značkami určenými na dočasné parkovanie motorového vozidla. 

2 – Dočasným parkovaním (ďalej len „dočasné parkovanie“) sa na účely tohoto VZN rozumie 

dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku. 



3 – Platným prakovacím lístkom (ďalej len „platný parkovací lístok“) sa na účely tohoto VZN 

rozumie parkovací lístok zakúpený u služby parkoviska. Pakovací lístok mimo základných 

údajov osahuje údaje o čase jeho platnosti. 

4 – Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohoto VZN rozumie najmä 

údaj o obce, číslo parkovacieho lístka, cena parkovného, čas jeho platnosti apod. 

5 – Oprávnenie na úžívanie vymedzených úsekov (ďalej len „oprávnenie“) sa na účely tohoto 

VZN rozumie úžívanie vymedzených úsekov motorovými vozidlami s viditeľne označeným 

platným parkovacím lístkom. 

6 – Viditeľným označením motorového vozidla sa na účely tohoto VZN rozumie umiestnenie 

platného parkovacieho lístka na viditeľnom mieste za čelným sklom v motorovom vozidla tak, 

že všetky údaje uvedené na prakovacom lístku sú čiteteľné za obvyklých podmienok 

z vonkajšej strany motorového vozidla. 

7 – Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi 

obcou Bobrovník a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.  

 

 

§ 3 

Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  

 

 1 – Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je 

povolené, ak to nevylučujú ustanovania zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení neskorších zákonov alebo iné ustanovanie tohoto VZN. 

2 – Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené 

je státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel zakázané. 

3 – Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidla alebo 

prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o zastavenie a 

státie, ktoré nepresiahne tri minúty aktoré nohrozí, ani neobmedzí chodcov.  

 

§ 4 

Dočasné parkovanie motorových vozidiel 

1 – v súlade s bodom č. 1. § 2 tohto VZN sa vymedzujú úseky na nasledovných miestnych 

komunikáciách na dočasné parkovanie nasledovne: 

a) Vyhradené parkoviská a parkovacie miesta  



2 – Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch uvedených 

v bode 1 tohoto článku majú vodiči motorových vozidiel bez trvalého pobytu v obci 

Bobrovník v období celého týždňa od 10:00 – 19 :00 hod.  

 

§ 5 

Sadzby za úžívanie vymedzených úsekov 

1 – Sadzby úhrad za úžívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné: 

a) Osobné motorové vozidla a motocykel 1 hodina – 1 €   8 hodín – 6 € 

b) Celodenné parkovanie – autobus paušálnou sumou 20 € 

2 – Obec Bobrovník nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového vozidla 

vzniknú pri dočasnom parkovaní. 

 

§ 6 

Kontrolné orgány 

1 – Kontorlu tohoto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonávať: 

a) starosta obce 

b) zamestnanci obce s poverením starostu obce, 

c) obecný úrad (starosta a ním poverená osoba) 

d) polícia 

2 – Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov verejnej správy 

vykonávať kontrolnú činnost, ktorá im vyplýva z osobitných právnych predpisov. 

 

§ 7 

Sankcie 

1 – Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného 

predpisu. 

2 – Za porušenie povinnosti uložených týmto VZN može obec podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 

prietupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 33,- EUR. 

3 – Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na  podnikanie 

ak nejde o priestupok alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt. 

4 – Za porušenie tohto VZN sa pokladá parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku 

miestnych komunikácií, kterých nemá viditeľné označené motorové vozidla v súlade s bodom 

č. 6 § 2. a bodam č. 1 § 5. tohto VZN. 

5 – Za iný správny delikt možno uložiť pokutu podľa osobitných zákonov. 



6 – Za porušenie tohoto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie jej može byť uložená pokuty až do výšky 6 638,78 € 

 

§ 8 

Výnimky a povolenia 

1 -  Dočasnú výnimku z tohto VZN može v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec. 

2 – Toto nariedenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá: hasičského a záchranného 

zboru. 

3 – Toto nariadenie sa navzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a 

haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.  

 

§ 9  

Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve 

1 – Držiteľ vozidla, vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezepčiť 

odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa 

jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na 

náklady držiteľa vozidla. 

2 – Správca cesty može 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 

b) bez pripevnenej tabulky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti 

alebo je bez čiteteľného 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. 

 

§ 10 

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejných priestranstvách 

 

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov na verejnom priestranstve a ohradzovanie 

častí verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázané. 

 

 

 



§ 11  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1 – Toto VZN bolo schválené uznesením č. 26/18-7-2019 Obecného zatupiteľstva 

v Bobrovníku dňa   18. 7. 2019 

2 – Toto VZN nadobúda účinnost dňom  3. 8. 2019 

3 – Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohoto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Bobrovníku. 

 

 

V Bobrovníku, dňa   18. 7. 2019 

 

    Mgr. Jana Bažíková 

 starostka obce Bobrovník 

 

 

 


