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1. ÚČEL VYDANIA NORMY 

   

 Tento prevádzkový poriadok je súčasťou VZN 9 / 2007 o určení výšky úhrady za 

parkovanie v meste Púchov a upravuje státie motorových vozidiel na verejných 

priestranstvách, mestských komunikáciách, parkoviskách a spôsob spoplatňovania parkovísk  

v meste Púchov.  

 

 Dočasným parkovaním vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva sa 

rozumie státie motorových vozidiel na miestach vyznačených príslušným zvislým a 

vodorovným dopravným značením. 

  

2. ROZSAH PLATNOSTI 

 

 Norma platí pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú pouţívať platené 

parkoviská. 

 

 

3. SÚVISIACE DOKUMENTY 

 

- VZN č. 9 / 2007 o určení výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov 

- VZN č. 5 / 2007 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov 

- Koncepcia dopravy v meste Púchov 

 

4. POJMY A SKRATKY 

 

Z.z.     - zbierka zákona 

SNR     - Slovenská národná rada 

zák.     - zákon 

Zb.     - zbierka 

MsZ     - Mestské zastupiteľstvo 

MsÚ     - Mestský úrad 

MsP     - Mestská polícia 

PTsM     - Podnik technických sluţieb spol. s r.o. 

VZN     - Všeobecne záväzné nariadenie 

ZŤP     - zdravotne ťaţko postihnutý 

odd. BP, dopravy, CR a sluţieb - oddelenie bytovej politiky, dopravy, cestovného ruchu     

   a sluţieb 

EČ     - evidenčné číslo 

OD     - obchodný dom 

DK     - Dom kultúry 

Ul.      - ulica 

ŠK      - Športový klub 

VÚB     - Všeobecná úverová banka 

PP     - prevádzkový poriadok 
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5. POPIS ČINNOSTI 

 

5.1. Doba platenia 

  

5.1.1. Osobné vozidlá 

 

na všetkých platených parkoviskách  v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 18:00 hod.  

V sobotu od 8:00 do 13:00 hod. 

 

5.1.2. Nákladné vozidlá 

 

autobusy, nákladné vozidlá nad 3,5t a traktory na určených parkoviskách - v 

pracovných dňoch od 8:00 hod. do 18:00 hod. V sobotu od 8:00 do 13:00 hod. 

 

5.1.3. Taxislužba 

 

Vozidlá taxisluţby 24 hodín denne - parkovacie miesta vyznačené príslušným 

dopravným značením 

 

5.2. Vymedzenie platených parkovísk 

 

5.2.1. parkovisko určené podľa bodu 5.1.1. :  

pásmo  I.a. - Námestie slobody – (pred SOV, VÚB, pri Kat. kostole,    

   pred ZŠ sv. Margity),    

- Moravská ulica,  

- Ulica F. Urbánka,  

- Ul. poţiarna (pri Materskej škole). 

   pásmo I.b. - Moravská ulica (vnútroblok),  

- Ul. poţiarna (celá),  

- Ul. Štefánikova,  

- Mudroňova – parkovisko,  

- Moyzesova – vnútroblok,  

- Ul. Royova 

Pásmo II. - parkovisko Ul. Hollého,  

- Ul. obrancov mieru – (NC Plecháč, dom kultúry), 

- Športovcov (pred ŠK),  

- 1.mája (Ţupný dom),  

- Ul. Gorazdova. 

5.2.2. parkovisko určené podľa bodu 5.1.2.:  
     - Športovcov (pred ŠK), 

     - parkovisko Ul. Hollého 
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5.2.3. parkovisko určené podľa 5.1.3.: 

- Ul. 1.mája ( pred plavárňou ),  

- Obrancov mieru ( dom kultúry ),  

- parkovisko Ul. Hollého,  

- Námestie slobody. 

 

 pásmo I.b. nadobúda platnosť 1.4.2008 

 

5.3. Výška úhrady 

 

    viď VZN č. 9 / 2007 o určení výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov 

 

5.4. Spôsob spoplatňovania motorových vozidiel na platených parkoviskách. 

 

Majiteľ motorového vozidla ktorý chce odstaviť vozidlo na platenom parkovisku 

v meste Púchov je povinný si zakúpiť parkovací preukaz, parkovaciu kartu alebo 

parkovací lístok z parkovacieho automatu. 

 

5.4.1. Parkovací preukaz s 12 mesačnou a 6 mesačnou platnosťou, ( vyhradený pre 

konkrétne parkovisko ) 

    

Parkovací preukaz moţno zakúpiť – MsÚ Púchov odd. BP, dopravy, CR a sluţieb. 

Preukaz je opatrený EČ motorového vozidla a dátumom platnosti. EČ na parkovacom 

preukaze sa musí zhodovať s EČ motorového vozidla v ktorom je pouţitá. Obyvatelia 

ktorý si poţiadali o vydanie parkovacieho preukazu pre konkrétne parkovisko pred ich 

bytovkou, majú vyznačené na preukaze adresu pre ktoré parkovisko je platný 

parkovací preukaz. Preukaz je povinný majiteľ bezodkladne po odstavení motorového 

vozidla na platenom parkovisku umiestniť za čelné sklo tak aby z vonkajšej strany 

vozidla bolo čitateľné EČ a dátum platnosti. Parkovací preukaz je neplatný ak: dátum 

jeho platnosti uţ uplynul, ak EČ na preukaze sa nezhoduje s EČ na motorovom 

vozidle ktoré ho pouţíva, ak parkovací preukaz nebol preukázateľne vydaný 

Mestským úradom v Púchove.  

 

5.4.2. Parkovacia karta  

 

Parkovaciu kartu na jednorazové pouţitie je moţné zakúpiť vo vybraných predajniach 

na území mesta Púchov. Na karte je potrebné vyznačiť dátum, hodinu a minútu začatia 

parkovania. Túto kartu je povinný majiteľ bezodkladne po odstavení motorového 

vozidla na platenom parkovisku vyplniť perom a umiestniť za čelné sklo tak aby 

z vonkajšej strany vozidla bolo čitateľné mesiac, deň, hodina a minúta. Parkovacia 

karta je neplatná: ak vyznačený mesiac, deň, hodina a minúta uţ uplynuli, ak bola 

karta opatrená fóliou alebo iným spôsobom bola zabezpečená pre opätovné pouţitie, 

ak parkovacia karta nebola preukázateľne distribuovaná alebo predaná Mestským 

úradom v Púchove.  
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST PARKOVACÍCH KARIET 
 

1.   Mestský úrad-odd.BP,dopravy,CR a sluţieb Ul. Štefánikova 

2.   LUJA  TEL     Ul. Moyzesova 

3.   Hotel WILI      Ul. 1.mája 

4.   TIŠŤAN Reštaúrácia Váh    Ul. F.Urbánka 

5.   Gabčo - GM plus     Ul. Moravská 

6.   Remeselník - Ján Sivčák    Ul. F.Urbánka 805 

7.   Canklová Anna     Ul. 1.mája 

8.   Spolok sv. Vojtecha    Námestie slobody 

9.   Konzum      Ul. Štefánikova 

10. Púchovčan - parkovisko    Ul. Hollého 

11. Hodoňová – Secon hand    Ul. poţiarna  

12. Ţupný dom     Ul. 1.mája 

13. MVA GASTRO      Ul. športovcov 

 

5.4.3. Jednorazové parkovacie lístky – parkovacie automaty 

 

Jednorazové parkovacie lístky na ktorých je vyznačený dátum a čas – doba platnosti 

lístka, je moţné zakúpiť v automatoch na vybraných parkoviskách. Takto zakúpený 

lístok je majiteľ povinný bezodkladne umiestniť za čelné sklo motorového vozidla. 

Parkovací lístok je neplatný ak dátum alebo čas vyznačený na lístku uţ uplynul, ak 

parkovací lístok nebol vydaný ţiadnym z parkovacích automatov na území mesta 

Púchov.   

 

Parkoviská vybavené parkovacími automatmi 

 

1. Ul. obrancov mieru ( pri mestských WC ) – 1 kus 

2. Ul. Hollého ( parkovisko pri kruhovom objazde ) – 2 kusy 

3. Ul. Moravská – 2 kusy 

4. Námestie slobody – 1 kus 

 

5.4.4. Parkovací preukaz s 12 mesačnou a 6 mesačnou platnosťou – TAXI  
 

Parkovací preukaz moţno zakúpiť – MsÚ Púchov odd. BP, dopravy, CR a sluţieb. 

Preukaz je opatrený EČ motorového vozidla, dátumom platnosti a nápisom TAXI. EČ 

na parkovacom preukaze sa musí zhodovať s EČ motorového vozidla v ktorom je  

pouţitá. Parkovací preukaz je platný pre všetky vyhradené parkovacie miesta TAXI 

podľa bodu 5.2.3., ako aj na parkovacích miestach pri obytných domoch. V tomto 

prípade sa na majiteľov parkovacích preukazov pre vozidlá TAXI, nevzťahuje 

ustanovenie v bode 5.3.7. VZN č. 5/2007 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území 

mesta Púchov 
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5.5. Všeobecné ustanovenia 
 

5.5.1. Vodič motorového vozidla, ktorý chce parkovať na platenom parkovisku, je povinný 

pri vstupe na takéto parkovisko zakúpiť si parkovací lístok v hodnote, ktorá 

zodpovedá poplatku za čas predpokladaného parkovania , alebo státia na platenom 

parkovisku. Vodič je povinný parkovací preukaz, kartu alebo lístok uloţiť na 

viditeľnom mieste vo vozidle, okrem vodičov motocyklov. 

 

5.5.2. Fyzické a právnické osoby majú moţnosť zakúpiť si časové parkovacie preukazy pre 

kaţdé vozidlo osobitne. Časový parkovací preukaz po dobu platnosti oprávňuje vodiča 

vozidla parkovať na ľubovoľnom platenom parkovisku v meste Púchov. 

 

5.5.3. Poplatky za parkovanie na platenom parkovisku sú stanovené vo VZN č. 9 / 2007   

o určení výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov 

. 

5.5.4. Od povinnosti úhrady za parkovanie na platených parkoviskách sú oslobodené:  

- sluţobné vozidlá mestského úradu a mestských podnikov, štátnych orgánov, polície, 

Zboru väzenskej stráţe SR, poţiarnej ochrany, zdravotnej pomoci a záchrannej sluţby, 

Pre tieto vozidlá by platila povinnosť označiť ich parkovacou kartou / preukazom / 

lístkom len vtedy, ak by neboli zreteľne označené názvom inštitúcie, ktorej patria 

      - vozidlá invalidných občanov, drţiteľov preukazu ZŤP 

 

5.5.5. Parkovací preukaz, parkovacia karta a parkovací lístok sú neprenosné a v prípade 

zistenia zneuţitia bude parkovací preukaz natrvalo odobratý a vodič bude 

sankcionovaný v zmysle VZN č. 9 / 2007. Takýto prípad sa povaţuje ako parkovanie 

bez platného parkovacieho lístka. 

 

5.5.6. Časový parkovací preukaz vydá odd. bytovej politiky, dopravy, CR a sluţieb MsÚ 

Púchov po predloţení osvedčenia o technickom preukaze, alebo osvedčenie o 

evidencií od motorového vozidla a po zaplatení poplatku. 

 

5.5.7. Bezplatný parkovací preukaz bude na základe ţiadosti vydávať MsÚ Púchov odd. 

bytovej politiky, dopravy, CR  a sluţieb . 

 

5.5.8. Drţiteľ parkovacieho preukazu, ktorý stratil nárok na jeho drţbu, pretoţe sa zmenili 

pomery zakladajúceho tento nárok, je povinný ohlásiť zmenu na odd. bytovej politiky, 

dopravy, CR a sluţieb do 10 dní od vzniku takej udalosti.  
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5.6. Sankcie 

 

5.6.1. Kontrolu dodrţiavania ustanovení tohto Prevádzkového poriadku vykonáva mesto 

Púchov  prostredníctvom:  

        -  Mestského úradu Púchov ( poverení pracovníci ) 

        -  Mestská polícia 

 

5.6.2. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto Prevádzkového 

poriadku bude kvalifikované ako priestupok  proti verejnému poriadku § 48 zák. č. 

372/90 Zb. o priestupkoch, v znení zmien a doplnkov.  

 

 

 

 

 


