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1. Účel vydania  
Mestské zastupiteľstvo podľa čl. 67 a 68 Ústavy SR a v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (úplné znenie zák. č. 481/92 Zb.) a podľa § 6a 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 
mesta Púchov, za účelom organizovania dopravy vo forme dočasného parkovania 
motorových vozidiel. 
 
 
2. Rozsah platnosti 
 Toto VZN sa vzťahuje na všetky osoby používajúce motorové vozidlá na miestnych 
komunikáciách v meste Púchov. 
 
3. Súvisiace dokumenty 
- štatút mesta 
- zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
- zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
- Občiansky zákonník 
- zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon v platnom znení 
- zák. č. 725/2004 Zb. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných      

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch , v znení neskorších právnych predpisov 
- územný plán mesta Púchov 
 
4. Pojmy a skratky 
Zb.  - zbierka 
Z.z.  - zbierka zákonov 
Vyhl.  - vyhláška 
Zák.  - zákon 
VZN  - všeobecne záväzné nariadenie 
MsR  - mestská rada 
MsZ  - mestské zastupiteľstvo 
MsÚ  - Mestský úrad 
ORPZ  - okresné riaditeľstvo policajného zboru 
CMZ  - centrálna mestská zóna 
 
5. Popis činnosti 
 
5.1. Úvodné ustanovenia 
  
 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje dočasné parkovanie 
motorových vozidiel kategórie M (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a 
používajú sa na dopravu osôb), N1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru 
s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg) a N2 (vozidlá 
projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou  
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hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg (ďalej len „vozidlo“) na  
miestnych komunikáciách v Centrálnej mestskej zóne s obmedzenou dopravnou 
obslužnosťou v Púchove ( ďalej iba CMZ).  
 
5.2.  Centrálna mestská zóna (CMZ) 
 
Pre účely tohto VZN je platené parkovanie rozdelené na dve pásma v čase pondelok – piatok 
od 6:00 hod. do 20:00 hod. sobota – nedeľa a dni pracovného pokoja – bezplatne. 

a) V prvom pásme – Ulica Štefánikova, Požiarna, Obrancov mieru, Royova, Ferka 
Urbánka, Mudroňova, Moyzesova, Moravská, Komenského, Dvory a Námestie 
slobody. 

b) V druhom pásme – Ulica Športovcov, Pribinova, Gorazdova, 1.mája, Hollého 
a námestia Hoenningovo a Župné. 

 
5.3.  Parkovanie na vymedzenom území mesta Púchov 
 

1) Zóna miestnych komunikácii v CMZ, na ktorých je možné dočasne parkovať je 
označená na vstupe a výstupe dopravným značením IP27a resp. IP27b (zóna 
s plateným alebo regulovaným státím - začiatok / koniec ) s uvedením doby 
dočasného parkovania, dodatkovou tabuľou E12 (Dodatková tabuľa s textom) s 
ďalšími informáciami a príslušným vodorovným dopravným značením.  
 

2) Za dočasné parkovanie podľa čl. 5.3 ods. 1 sa platí úhrada. Za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel mimo vymedzenú dobu sa úhrada podľa ods. 1 neplatí.  

 
3) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie motorovým vozidlom podľa čl. 5.3 ods.1 a 2 

je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej „len platiteľ úhrady“) 
 

4) Dočasné parkovanie vozidiel v CMZ je možné na základe držby platného parkovacieho 
lístku alebo parkovacej karty umiestnených na viditeľnom mieste za predným sklom 
vozidla. 

 

5.4. Spôsob a výška úhrady 
 

1) Úhradu uvedenú v čl. 5.5 ods. 1 písm. a) zaplatí platiteľ úhrady v parkovacom automate. 
Dokladom je parkovací lístok.  
 

2) Úhradu uvedenú v čl. 5.5 ods. 1 písm. b) zaplatí platiteľ úhrady vopred v prevádzkarni 
MsÚ Púchov nachádzajúcej sa v budove číslo 895 na Ul. športovcov (krytá plaváreň MŠK 
Púchov). Dokladom je parkovacia karta vydaná Mestom Púchov.  

 

3) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.  
 

4) Výška úhrady na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa tohto VZN je uvedená v 
prílohe č. 1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.  
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5.5. Doklad o zaplatení  
 

1) Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie vozidla je:   
a) parkovací lístok vydaný parkovacím automatom na území mesta Púchov 

b) parkovacia karta vydaná Mestom Púchov.  

 
2) Parkovací lístok vydaný podľa 5.5.  bod 1, písm. a) umožňuje dočasné parkovanie vozidla 

po dobu vyznačenú na tomto lístku.  
 

3) Pre účely tohto VZN sa parkovacou kartou podľa 5.5. bod 1 , písm. b) vydanou Mestom 
Púchov rozumie neprenosná parkovacia karta, rezidentská parkovacia karta, karta pre 
telesne postihnutých, telesne ťažko postihnutých, karta pre vozidlá nad 3,5t do 12t 
a bezplatná karta.  

 

4) Neprenosná parkovacia karta typu „A“ umožňuje dočasné parkovanie vozidla kategórie 
M1, v 1. alebo 2. pásme, ktorého majiteľom je fyzická osoba – občan, ktorého evidenčné 
číslo a doba platnosti sú na tejto karte uvedené.  
 

5) Neprenosná parkovacia karta typu „B“ umožňuje dočasné parkovanie vozidla kategórie 
M1, v 1. alebo 2. pásme, ktorého majiteľ má v technickom preukaze zapísané IČO, 
ktorého evidenčné číslo a doba platnosti sú na tejto karte uvedené. 

 

6) Rezidentská parkovacia karta typu „C“ umožňuje dočasné parkovanie vozidla 
kategórie M1 pre fyzickú osobu – nepodnikateľa, s trvalým pobytom v 1. alebo 2. 
pásme, ktorá je zároveň držiteľom vozidla (v technickom preukaze má zapísaný 
dátum narodenia, nie IČO), len pre jedno vozidlo, po dobu uvedenú na karte a len na 
ulici vyznačenej na rezidentskej parkovacej karte. 
 

7) Držiteľ karty typu D je oprávnený užívať len na ulici Športovcov (parkovisko pred 
športovým areálom). Táto karta sa vystaví pre vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3.  
 

8) Parkovacia karta typu „ZZ“ pre telesne ťažko postihnutých – pre vozidlá kategórie 
M1 pre občana ťažko zdravotne postihnutého, ktorý predloží rozhodnutie o ťažkom 
postihnutí, doklad zákonného vzťahu k vozidlu, hodnoverný doklad o priznaní 
peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla od Úradu práce 
sociálnych veci a rodiny a o jeho zakúpení, ktoré prepravuje občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím, je oprávnený užívať 1. aj 2. pásmo CMZ. Táto karta sa 
vystaví na dobu 12 mesiacov, platí iba pre vozidlo a žiadateľa, na ktorého bola 
vystavená. Prevádzkovateľ vo výnimočných a zdôvodniteľných prípadoch má právo 
vydať bezodplatnú kartu občanovi i napriek tomu, že nespĺňa v plnom rozsahu 
podmienky k vydaniu karty typu ZZ (napríklad občan – člen rodiny postihnutého 
odkázaného na celodennú opatrovateľskú starostlivosť) na základe predloženého 
hodnoverného dokladu o celodennú opatrovateľskú starostlivosť.  
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9) Karta typu Z sa vystaví pre ostatných držiteľov ZŤP, ktorá umožňuje parkovať v 1. aj 
2. pásme CMZ. Táto karta majiteľovi vozidla kategórie M1 na základe predloženého 
dokladu zákonného vzťahu k vozidlu a platného preukazu ZŤP, platí iba pre vozidlo a  
žiadateľa, na ktorých bola vystavená.  
 

10) Karta typu X - bezplatná karta - môže byť vystavená pre služobné vozidlá Mesta 
Púchov . Vozidlo s kartou typu X je oprávnené užívať v 1. aj 2. pásme CMZ. Táto karta 
sa vystaví na dobu 12 mesiacov na základe predloženého dokladu zákonného vzťahu 
k vozidlu, prípadne platnej konštitučnej listiny žiadateľa (napr. výpis z obchodného 
registra). Kartu typu X je možné vystaviť krátkodobo s presným vymedzením dní 
(dátumu) platnosti aj na vozidlá VIP hostí (napr. predstaviteľov štátnych orgánov 
alebo zahraničných delegácii).  

 
11) Platnú parkovaciu kartu alebo platný parkovací lístok je platiteľ úhrady povinný 

umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na doklade 
boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.  

 

5.6. Oslobodenie 
 

1) Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené služobné 
vozidlá orgánov: Úrad ochrany ústavných činiteľov a diplomatických misií, 
Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, služobné vozidlá 
Mestského úradu v Púchove, Mestskej polície Mesta Púchov, Hasičského a 
záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby. 

 

6. Kontrolná činnosť 
 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území mesta 
Púchov vykonávajú:  

a) primátor mesta  

b) poverení zamestnanci Mestského úradu v Púchove  

c) Hlavný kontrolór mesta Púchov 

d) Mestská polícia mesta Púchov 

 

7. Priestupky a sankčné opatrenia 
 

1) Priestupku podľa § 22 ods. 1, písm. k  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení 
neskorších predpisov sa dopustí platiteľ úhrady, ktorý pri dočasnom parkovaní 
motorovým vozidlom:  

a) Neumiestni platný doklad o zaplatení úhrady podľa čl.5.4. ods. 1 písm. a) a b) za 
predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby údaje na doklade boli čitateľné z 
vonkajšej strany vozidla.  
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2) Príslušníci Mestskej polície mesta Púchov a poverení zamestnanci Mestského úradu v 
Púchove sú oprávnení za priestupky podľa čl. 7 ods. 1 uložiť pokutu v blokovom 
konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
 

3) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN, môže Mesto Púchov 
uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa 
§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
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Dôvodová správa 
 

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení zmien 
a doplnkov v  § 6a uvádza:  Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec 
ustanoviť VZN úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak 
sa  tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Vo VZN 
obec ustanoví aj výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 
Parkovacie karty, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto VZN majú dobu platnosti podľa 
vyznačenia na karte.  
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Výška úhrady za dočasné parkovanie 
 
 

Lístok – prvé pásmo 60 minút 1 € 

Lístok – druhé pásmo 60 minút 0,60 € 

Karta typu A (do 3,5t) 12 mesiacov 30 € 

( občan -  vozidlo evidované na fyzickú osobu 
nepodnikateľ ) 

6 mesiacov 20 € 

 10 dní  5 € 

Karta typu B  (do 3,5t) 12 mesiacov 45 € 

vozidlo evidované na IČO 6 mesiacov 30 € 

 10 dní 10 € 

Karta typu C  ( do 3,5 t ) 12 mesiacov 10 € 

( bývajúci v pásme - rezident )  6 mesiacov   5 € 

Karta typu D (nad 3,5t do 12t) 12 mesiacov 250 € 

 6 mesiacov 150 € 

 10 dní 15 € 

Karta typu Z (do 3,5 t ) 12 mesiacov 10 € 

  6 mesiacov   5 € 

Karta typu ZZ ( do 3,5 t) 12 mesiacov bezplatne 

Karta typu X  1 deň až 12 mesiacov bezplatne 

Manipulačný poplatok   3 € 

 
 


