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VZN č.: 9 / 2007 
 

o určení výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov 
 
 
 
 
 

 
 
VZN nadobúda platnosť dňom :  1.1.2008 
V bode 5.1. Pásmo I.b. nadobúda platnosť 1.4.2008 
Nariadenie MsZ č.: 9/2007 
Kontrola úloh : 
VZN nahrádza:  VZN č. 1/2005 
VZN  vypracoval:  Fedorová Mária 
   Drocár Juraj 
        
 
 
  
 
        Mgr. Marián Michalec 
                primátor mesta 
 
 
___________________________________________________________________ 
Predkladá:        Dátum vydania : 1.10.2007 
MUDr. Šponiar Pavol – poslanec MsZ Púchov  Dátum revízie: 
Fedorová Mária - ved. odd. BP, dopravy, CR a služieb            

 



 
MESTO PÚCHOV            VZN č.9/2007               počet strán :7 

Strana č. 2 
 
 
OBSAH 
 
 
               Strana č.  
   

Obálka        1 
 

Obsah         2 
 
1.  Účel vydania normy       3 
 
2.  Rozsah platnosti       3 
 
3.  Súvisiace dokumenty      3 
 
4.  Pojmy a skratky       3  
 
5.  Popis činnosti       4 
                 
5.1. Predmet úhrady         4 
 
5.2.  Sadzba úhrady v pásme č. I     4 
 
5.3.  Sadzba úhrady v pásme č. II      5 
 
5.4. Parkovací preukaz s 12 mesačnou a 6 mesačnou   5 

platnosťou 
 
5.5. Parkovací preukaz s 12 mesačnou platnosťou    5 

- vyhradený pre konkrétne parkovisko 
 
5.6. Voľný parkovací preukaz      5 
 
5.7. Parkovanie taxislužby       5 
 
5.8. Sankcie        6 
 
6. Záverečné ustanovenie      6 
 
7. Dôvodová správa        6 
 
 
 
 
 



 
MESTO PÚCHOV            VZN č.9/2007               počet strán :7 

Strana č. 3 
 
 

1. ÚČEL VYDANIA NORMY 
 

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

 
2.  ROZSAH PLATNOSTI 
 

Norma platí pre všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú používať platené 
parkoviská na území mesta Púchov.   

 
3.  SÚVISIACE DOKUMENTY 
 

- Prevádzkový poriadok platených parkovísk v meste Púchov 
- VZN č.  5/2007 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov. 

 
4.  POJMY A SKRATKY 
 
SNR     - Slovenská národná rada 
zák.     - zákon 
Zb.     - zbierka 
Z.z.     - zbierka zákona 
MsÚ     - Mestský úrad 
MsP     - Mestská polícia 
MsZ     - Mestské zastupiteľstvo 
VZN     - Všeobecne záväzné nariadenie 
ZŤP     - zdravotne ťažko postihnutý 
PTsM     - Podnik technických služieb mesta Púchov s.r.o. 
odd. BP, dopravy, CR a služieb - oddelenie bytovej politiky, dopravy, cestovného      

  ruchu a služieb 
EČ     - evidenčné číslo 
DK     - Dom kultúry 
Ul.      - ulica 
ŠK      - Športový klub 
PP     - prevádzkový poriadok 
VÚB     - Všeobecná úverová banka a.s. 
SOV     - stredisko občianskeho vybavenia 
NC     - nákupné centrum 
MŠ     - materská škola 

 
 
 
 
 

http://www.puchov.sk/UserFiles/File/Legislativa%20MSU/Doplnok%201_2005_VZN%2011_2004.doc
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5. POPIS ČINNOSTI 
 
5.1.  Predmet úhrady  
 

1. Predmetom úhrady je parkovacie miesto pre dočasné státie na vyhradenom 
priestore verejného priestranstva. 

2. Vyhradeným priestranstvom podľa tohto VZN sa rozumie verejne prístupné 
priestranstvá, pozemky pod ktorými sú vo vlastníctve mesta, prípadne v jeho 
užívaní (komunikácie, námestia, parkoviská a iné spevnené a odstavné plochy). 

3. Majiteľ, ktorý vybuduje parkovacie miesto na vlastné náklady pri svojom objekte 
má právo na tomto parkovať bezplatne 

4. Pre dočasné parkovanie motorových vozidiel sú parkovacie miesta vyznačené 
príslušným dopravným značením. 

 
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.  Sadzba úhrady v pásme č. I 
 
5.2.1. Jednorazové parkovacie lístky  
 

V hodnote 20,- Sk oprávňuje stáť na voľnom parkovacom mieste maximálne  
1 hodinu. 
Parkovacie lístky je možné zakúpiť v parkovacích automatoch. 
Parkovací lístok zakúpený v pásme I. umožňuje aj parkovanie v pásme II. 

 
5.2.2. Jednorazová parkovacia karta   
 

V hodnote 20,- Sk oprávňuje stáť na voľnom parkovacom mieste maximálne  
1 hodinu. 
Vodič na parkovacej karte dopíše rok a vyznačí mesiac, deň, hodinu a minútu 
zaparkovania vozidla. Pri predpokladanej dlhšej dobe státia je vodič povinný 
označiť primeraný počet kariet.  
Vodič vozidla je povinný vopred si zakúpiť dostatočný počet jednorazových 
parkovacích kariet , ktorých predaj zabezpečujú hotelové recepcie, vybrané 
predajne a novinové stánky. Všetky predajné  miesta sú viditeľne označené. 
Parkovacia karta zakúpená pre pásmo I. umožňuje aj parkovanie v pásme II 
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5.3.  Sadzba úhrady v pásme č. II 
 
5.3.1. Jednorazové parkovacie lístky  
 

v hodnote 10,- Sk oprávňuje stáť na voľnom parkovacom mieste maximálne       
1 hodinu. Parkovacie lístky je možné zakúpiť v parkovacích automatoch. 
 

5.3.2. Jednorazová parkovacia karta   
 

V hodnote 10,- Sk oprávňuje stáť na voľnom parkovacom mieste maximálne  
1 hodinu. 
Vodič na parkovacej karte dopíše rok a vyznačí mesiac, deň, hodinu a minútu 
zaparkovania vozidla. Pri predpokladanej dlhšej dobe státia je vodič povinný 
označiť primeraný počet kariet.  
Vodič vozidla je povinný vopred si zakúpiť dostatočný počet jednorazových 
parkovacích kariet , ktorých predaj zabezpečujú hotelové recepcie, vybrané 
predajne a novinové stánky. Všetky predajné  miesta sú viditeľne označené.  

 
5.4.  Parkovací preukaz s 12 mesačnou a 6 mesačnou platnosťou 
       

Parkovací preukaz s platnosťou 1 rok – hodnota 700,- Sk. 
 Parkovací preukaz s platnosťou 1/2 rok – hodnota 400,- Sk 

Parkovací preukaz je platný pre obe parkovacie pásma. 
 
5.5. Parkovací preukaz s 12 mesačnou platnosťou - vyhradený pre konkrétne 

parkovisko  
 

Obyvatelia, ktorí majú trvalý resp. prechodný pobyt v bytovke, pri ktorej je         
platené parkovisko môžu požiadať o vydanie parkovacieho preukazu 
vyhradeného pre konkrétne parkovisko v hodnote 150,- Sk.  

 
5.6. Voľný parkovací preukaz – bezplatný 
 
 Bude vydaný pre služobné vozidlá mestského úradu, polície, Zboru väzenskej 

stráže SR, požiarnej ochrany, zdravotnej pomoci a záchrannej služby. Pre tieto 
vozidlá by platila povinnosť označiť ich parkovacím preukazom len vtedy, ak by 
neboli zreteľne označené názvom inštitúcie, ktorej patria. 

 Bude vydaný pre vozidlá invalidných občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP 
 
5.7. Parkovanie Taxisluţby 

 
Pre dočasné parkovanie taxislužby sú parkovacie miesta vyznačené príslušným 
dopravným značením 
Ul. 1.mája ( pred plavárňou ), Obrancov mieru ( dom kultúry ), parkovisko 
Ul. Hollého, Námestie slobody. 
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5.7.1. Parkovací preukaz s 12 mesačnou a 6 mesačnou platnosťou - TAXI 
 
      Parkovací preukaz s platnosťou 1 rok – hodnota 5.000,- Sk. 
 Parkovací preukaz s platnosťou 1/2 rok – hodnota 3.000,- Sk 

 
Parkovací preukaz je platný pre všetky vyhradené parkovacie miesta TAXI, 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 dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mesta Púchov. 
 

5.7.2. Parkovací preukaz s 12 mesačnou a 6 mesačnou platnosťou – TAXI oprávňuje 
stáť na miestach určených v bode 5.7. bez obmedzenia. Na ostatných 
parkovacích miestach pri obytných domoch môže Taxi stáť po dobu nevyhnutnú 
na naloženie a vyloženie zákazníka, najdlhšie však 15 minút.  

 
Parkovacie preukazy  a voľné parkovacie preukazy vydá MsÚ Púchov, odd. bytovej 
politiky, dopravy, CR a služieb po zaplatení príslušnej úhrady. 
 
Vodič  je povinný správne použiť parkovaciu kartu, parkovací preukaz alebo parkovací 
lístok a umiestniť ho za predné sklo vozidla na viditeľné miesto. 

 
5.8. Sankcie 
 
5.8.1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN č. 9 / 2007 vykonáva Mesto Púchov 

prostredníctvom:  
         - Mestského úradu Púchov ( poverení pracovníci ) 
         - Mestskej polície Púchov 
 
5.8.2.  Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN o určení 

výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov, bude kvalifikované ako priestupok 
proti verejnému poriadku § 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, v znení zmien a 
doplnkov.   

 
6. Záverečné ustanovenie 
 

Parkovacie karty, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto VZN majú dobu 
platnosti podľa vyznačenia na karte. 
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7. Dôvodová správa 
 
VZN č. 9 / 2007 o určení výšky úhrady za parkovanie v meste Púchov nahrádza VZN č. 
1/2005. 
VZN č. 9 / 2007 bolo vydané z dôvodu rozdelenie mesta Púchov do dvoch parkovacích 
pásiem a zavedenia automatov na parkovacie lístky. 
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v pásme I. a v pásme II. majú nárok na vydanie jednej 
parkovacej karty za nižšiu cenu. 
 
Súčasťou VZN č. 9 / 2007 je prevádzkový poriadok platených parkovísk v meste 
Púchov. 


