Všeobecne záväzného nariadenie obce Špania Dolina č. 1/2021
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej
platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov a ustanovení § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) vymedzenie úsekov parkovacích miest na dočasné parkovanie motorových vozidiel na
území obce Špania Dolina a v nevyhnutných prípadoch aj mimo obce Špania Dolina,
b) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území obce Špania Dolina na
parkovacích miestach a dočasne vytvorených parkovacích miestach v prípade nevyhnutnosti,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
d) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel, oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových
vozidiel,
e) podmienky prevádzky parkovacích miest.
(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie dočasným parkovaním parkovanie motorových
vozidiel kategórií M (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na
prepravu osôb), N (motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru) a L
(motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky) na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií ako aj mimo nich na určených a označených miestach.
(3) Dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach je prípustné len za
úhradu, ak nariadenie neustanovuje inak.
§2
Parkovacie miesta
Dočasne parkovať motorové vozidlá je možné len na parkovacích miestach označených
určeným vodorovným a zvislým dopravným značením. Grafický plán plateného parkoviska
je uvedený v prílohe č. 1. V nevyhnutných prípadoch, a to najmä, ale nielen pri organizovaní
spoločensko-kultúrnych, športových či iných hromadných akciách na území alebo v blízkosti
obce Špania Dolina je možné dočasne parkovať motorové vozidlá aj na iných obcou Špania
Dolina určených plochách.
§3
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest
(1) Prevádzku všetkých parkovacích miest na vymedzených úsekoch v k. ú. obce Špania
Dolina zabezpečuje obec.
(2) Prevádzkovateľ dohliada na funkčnosť parkovacieho automatu a zabezpečuje jeho údržbu.

(3) Parkovacie miesta sú v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne.
(4) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce.
(5) Obec je oprávnená vyberať poplatok za parkovanie nielen prostredníctvom parkovacieho
automatu ale aj / alebo prostredníctvom inej formy, napr. formou fyzického predaja
parkovacieho lístka akoukoľvek obcou Špania Dolina poverenou osobou. Takáto osoba je
povinná byť riadne označená a zaškolená.
§4
Výška úhrady
za dočasné parkovanie motorových vozidiel
(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie (ďalej len „úhrada“) na platenom parkovisku je
stanovená nasledovne:
a) motorové vozidlá kategórie M1 a N1 a kategórie L 2 €/ 2 hodiny, 5 €/ deň
b) motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3 5 €/2 hodiny, 10 €/deň
(2) Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla
počas doby spoplatnenia. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(3) Úhrada sa neplatí za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo
má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím
preukazom podľa osobitného predpisu.
§5
Spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia
(1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.
(2) Úhradu za dočasné parkovanie motorového vozidla je možné zaplatiť zakúpením
parkovacieho lístka v parkovacom automate alebo predplatením parkovacej karty, alebo
platbou v hotovosti poverenej osobe obce Špania Dolina.
(3) Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla sa preukazuje parkovacím
lístkom alebo parkovacou kartou .
(4) Platný parkovací lístok alebo platná parkovacia karta musia byť umiestnené za predným
sklom vozidla na viditeľnom mieste tak, aby všetky údaje na parkovacom lístku alebo
parkovacej karte boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.

§6
Osobitné ustanovenia o parkovacej karte
(1) Parkovaciu kartu vydáva obec na základe žiadosti pre obyvateľov s trvalým pobytom
v obci a pre vlastníkov a užívateľov nehnuteľností a to rodinných domov, bytov, stavieb na
individuálnu rekreáciu a nebytových priestorov slúžiacich na podnikanie v katastri obce.
Vlastnícky vzťah preukazuje žiadateľ listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace a užívací
vzťah k nehnuteľnosti preukazuje žiadateľ zmluvou o užívaní nehnuteľnosti.

Parkovacia karta je prenosná, ale žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť všetky evidenčné
čísla vozidiel, ktoré následne budú zapísané na parkovacej karte. Parkovacia karta má
platnosť 1 kalendárny rok a poplatok za jej vydanie je 20 € na 1kalendárny rok.
(2) Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených
parkovacích miestach podľa § 2 tohto nariadenia, pričom na parkovacej karte je uvedené
evidenčné číslo oprávneného motorového vozidla (EČV).
§7
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Špania Dolina č. 2/2014 o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné
parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia schválené uznesením č.
143/2014 dňa 24.07.20214
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Špania
Dolina na svojom zasadnutí dňa 16.06.2021uznesením č. 105/2021
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli.

V Španej Doline dňa 15.06.2021
Mgr. Martina Wilhelmerová
starostka obce
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