Príloha č. 2 VZN č. 6/2019
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre Platené parkoviská v Meste Bytča

I.
Účel úpravy
Tento prevádzkový poriadok stanovuje podmienky dočasného parkovania motorových
vozidiel na Platených parkoviskách v Meste Bytča.
II.
Prevádzkovateľ a správca
1.

Prevádzkovateľom Platených parkovísk v Meste Bytča je Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1,
014 01 Bytča.

2.

Správu a údržbu Platených parkovísk vykonávajú Technické služby Mesta Bytča, Hlinická
ulica č. 403/16, 014 01 Bytča, rozpočtová organizácia Mesta Bytča ako správca miestnych
komunikácii v Meste Bytča.

III.
Platené parkoviská
Platenými parkoviskami sú zóny dočasného plateného parkovania vymedzené
v ustanovení článku 3. VZN.
IV.
Doba spoplatnenia
1.

Parkovanie na Platených parkoviskách parkovaním sa spoplatňuje počas pracovných dní
v dobe od 8.00 hod. – 17.00 hod.

2.

Doba parkovania na Platených parkoviskách sa súčasne obmedzuje na maximálne dve
hodiny súvislého parkovania v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. a čase od 12.00 hod. do
17.00 hod..

3.

Mimo doby spoplatnenia uvedenej v bode 1. je na Platených parkoviskách parkovanie
bezplatné.
V.
Výška úhrady za dočasné parkovanie
Cenník úhrad za dočasné parkovanie na Platených parkoviskách je uvedený v prílohe
č. 1 VZN.
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VI.
Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie
1.

Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať prostredníctvom parkovacích
automatov alebo zakúpením Parkovacej karty.

2.

Vodič je povinný pri platení úhrady za dočasné parkovanie zadať na parkovacom automate
evidenčné číslo vozidla. Údaje o evidenčnom čísle vozidla, o výške zaplatenej úhrady za
dočasné parkovanie a dobe dokedy je úhrada za dočasné parkovanie zaplatená sa pred
vydaním parkovacieho lístka zobrazia na displeji parkovacieho automatu. Tieto údaje bude
uvedené aj na parkovacom lístku vydanom parkovacím automatom. Automat vydá lístok
až po stlačení tlačidla, určeného na výdaj lístka, pričom celá vhodená suma sa použije na
zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie; automat preplatok nevydáva.

3.

Ak vodič platí úhradu za dočasné parkovanie v čase, od ktorého do uplynutia niektorého
časového úseku doby spoplatnenia podľa článku IV. bod 2. zostáva menej ako je
maximálna doba súvislého parkovania, doba oprávneného dočasného parkovania sa skončí
uplynutím dvoch hodín od zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie.

4.

Parkovacie automaty sú v prevádzke nepretržite a umožňujú vydanie parkovacieho lístka
aj mimo doby spoplatnenia podľa článku IV. bod 2.. Čas začatia parkovania sa v takomto
prípade nastaví automaticky podľa času najbližšieho začiatku doby spoplatnenia.

5.

V prípade nefunkčnosti parkovacieho automatu je vodič povinný zakúpiť si parkovací
lístok v inom parkovacom automate v rámci Plateného parkoviska.

6.

Nefunkčnosť parkovacích automatov je možné nahlásiť telefonicky na č. 041/507 3929
alebo 0903 923 823 (Mestská polícia Bytča).
VII.
Spôsob preukazovania úhrady za dočasné parkovanie
Vodič je povinný bezodkladne po zaparkovaní vozidla na Platenom parkovisku
umiestniť parkovací lístok vydaný parkovacím automatom alebo Parkovaciu kartu za
čelné sklo vozidla tak, aby boli dobre viditeľné všetky údaje na týchto dokladoch
a umožnená ich vizuálna kontrola; ak ide o také motorové vozidlá, kde to nie je možné,
vodič vozidla je povinný na vyzvanie príslušníka Mestskej polície Bytča preukázať
zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie parkovacím lístkom alebo parkovacou kartou.
VIII.
Všeobecné podmienky dočasného parkovania na Platených parkoviskách

1.

Dočasné parkovanie a státie na vyznačených parkovacích miestach je povolené len
motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3.500 kg a súčasne
rozmery vozidla nepresahujú 1,8 m x 4,8 m.

2.

Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené a označené
príslušnou dopravnou značkou je zakázané státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie
ich prívesov a návesov.
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IX.
Parkovacia karta
1.

Prevádzkovateľ môže osobám s trvalým pobytom v zóne dočasného plateného parkovania
vydať parkovacie karty za podmienok ustanovených týmto prevádzkovým poriadkom.

2.

O vydanie Parkovacej karty môže požiadať fyzická osoba s trvalým pobytom v zóne
dočasného plateného parkovania. Na vydanie parkovacej karty nie je právny nárok.

3.

Žiadateľ o vydanie parkovacej karty je povinný preukázať evidenčné číslo motorového
vozidla, pre ktoré má byť parkovacia karta vydaná a ktorého je vlastníkom alebo
držiteľom. Parkovacia karta sa vydáva pre individuálne určené vozidlo a je neprenosná.

4.

Ak o vydanie Parkovacej karty požiada viac osôb s trvalým pobytom1 v tej istej budove
alebo jej časti, Parkovaciu kartu je možné vydať len tomu zo žiadateľov, ktorý požiadal
o vydanie Parkovacej karty ako prvý. Ustanovenia bodov 2. a 3. tohto článku tým nie sú
dotknuté.

5.

Parkovacia karta sa vydáva vždy na jeden rok.

6.

Parkovacia karta obsahuje číslo Parkovacej karty, údaj o evidenčnom čísle motorového
vozidla pre ktoré je Parkovacia karta vydaná a dobu platnosti Parkovacej karty.

7.

Parkovacia karta je majetkom prevádzkovateľa a po skončení doby jej platnosti je držiteľ
Parkovacej karty povinný Parkovaciu kartu vrátiť prevádzkovateľovi.

8.

Držiteľ Parkovacej karty je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby
Parkovacia karta nemohla byť neoprávnene upravená alebo pozmenená alebo aby nedošlo
k zhotoveniu jej rozmnoženiny alebo napodobeniny. Porušenie tejto povinnosti bude
považované za priestupok podľa osobitných predpisov. Ak dôjde k úprave, pozmeneniu,
zhotoveniu rozmnoženiny alebo napodobeniny Parkovacej karty, považuje sa táto
Parkovacia karta za neplatnú.

9.

Ak dôjde k strate alebo zničeniu Parkovacej karty, je držiteľ povinný bez meškania o tejto
skutočnosti informovať prevádzkovateľa, nemá však nárok na vydanie náhradnej karty
(duplikátu). Tým nie je vylúčená možnosť vydania novej karty po splnení podmienok
podľa tohto prevádzkového poriadku.

10. Ak dôjde k poškodeniu Parkovacej karty, je držiteľ povinný bez meškania o tejto
skutočnosti informovať prevádzkovateľa a poškodenú Parkovaciu kartu vrátiť
prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť novú
Parkovaciu kartu s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej Parkovacej
karty.
11. Ak dôjde ku krádeži parkovacej karty, je držiteľ povinný bez meškania o tejto skutočnosti
informovať prevádzkovateľa a najbližšie oddelenie Policajného zboru SR. Prevádzkovateľ
v takom prípade vydá držiteľovi na základe žiadosti doloženej potvrdením Policajného
zboru SR o nahlásení krádeže Parkovacej karty novú Parkovaciu kartu s platnosťou na
1

§ 3 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky
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dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej Parkovacej karty.
12. Ak dôjde k zmene vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, pre ktoré bola Parkovacia
karta vydaná, je držiteľ Parkovacej karty povinný túto skutočnosť oznámiť
prevádzkovateľovi a súčasne prevádzkovateľovi vrátiť Parkovaciu kartu.
13. Ak dôjde k zmene trvalého pobytu držiteľa Parkovacej karty, je držiteľ povinný bez
meškania o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa a Parkovaciu kartu vrátiť
prevádzkovateľovi.
14. Držiteľ Parkovacej karty je povinný na výzvu príslušníka Mestskej polície Bytča alebo
príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky predložiť im Parkovaciu kartu na
kontrolu. Ak je predložená Parkovacia karta poškodená, znehodnotená tak, že
nepreukazuje skutočnosti, ktoré majú byť v nej uvedené alebo je dôvodné podozrenie, že
Parkovacia karta mohla byť upravená alebo pozmenená alebo môže ísť o rozmnoženinu
alebo napodobeninu Parkovacej karty je príslušník Mestskej polície Bytča alebo príslušník
PZ SR oprávnený Parkovaciu kartu odobrať za účelom ďalšieho šetrenia. V prípade
odobratia Parkovacej karty podľa tohto ustanovenia, bude osobe, ktorej bola Parkovacia
karta odobratá vydané potvrdenie o tejto skutočnosti.
15. Vzor Parkovacej karty a záznamu o prevzatí Parkovacej karty držiteľom sú uvedené
v prílohe č. 1 tohto Prevádzkového poriadku.
X.
Práva a povinnosti vodičov a iných užívateľov parkoviska
1. Vodič je oprávnený:
a) zaparkovať vozidlo na Platenom parkovisku maximálne na dobu podľa čl. IV. bod 2;
ak vodič opakovane zadá do parkovacieho automatu evidenčné číslo vozidla v jednej
z dôb dočasného plateného parkovania podľa čl. IV. bod 2., parkovací automat
parkovací lístok nevydá,
b) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom dočasného parkovania
c) žiadať doklad o zaplatení parkovného obsahujúci náležitosti daňového dokladu
2. Vodič je okrem povinností uvedených v iných ustanoveniach VZN povinný :
a) zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie podľa VZN,
b) dodržiavať všetky dopravné značky a upozornenia, bezpečnostné a požiarne predpisy a
tento prevádzkový poriadok,
c) rešpektovať pokyny príslušníkov Mestskej polície Bytča alebo príslušníkov PZ SR,
d) parkovacie miesto využívať len pre vozidlo v prevádzkyschopnom stave,
e) parkovať iba na jednom parkovacom mieste,
f) vozidlo vždy riadne uzavrieť a uzamknúť a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu
do pohybu,
g) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku,
h) na vyzvanie sa preukázať príslušníkovi Mestskej polície Bytča platným parkovacím
lístkom alebo platnou Parkovacou kartou,
i) konať tak, aby jeho zavinením alebo opomenutím nevznikla škoda na živote, zdraví
alebo majetku iných osôb alebo na majetku prevádzkovateľa.
3. Na Platenom parkovisku je zakázané:
a) nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle maloleté osoby bez dozoru a živé
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b)
c)
d)

e)

zvieratá,
nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle cenné veci na viditeľnom mieste,
odkladať a skladovať predmety najmä z horľavých materiálov,
umývať vozidlo, vykonávať opravy, vymieňať olej alebo iné prevádzkové kvapaliny,
nabíjať akumulátora, ak nejde o odstránenie poruchy za účelom uvedenia vozidla do
prevádzky,
parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách.
XI.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa parkoviska

1. Prevádzkovateľ je oprávnený :
a) vyberať úhradu za parkovanie na Platených parkoviskách vo výške a spôsobom podľa
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča,
b) požadovať a kontrolovať dodržiavanie príslušného všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Bytča a tohto prevádzkového poriadku prostredníctvom poverených osôb,
c) uzavrieť parkovisko v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva alebo hrozby
nebezpečenstva, ktoré by mohlo mať priamy alebo nepriamy vplyv na život, zdravie
alebo majetok osôb alebo majetok prevádzkovateľa,
d) uzavrieť parkovisko, ak je to nevyhnutné v súvislosti s organizáciou verejných podujatí
organizovaných prevádzkovateľom alebo inými subjektami so súhlasom
prevádzkovateľa v zóne plateného dočasného parkovania alebo v jej bezprostrednom
okolí,
e) neumožniť vjazd na Platené parkovisko vozidlám, ktorých technický stav zjavne
nezodpovedá platným právnym predpisom, vozidlám bez evidenčného čísla, vozidlám
so snehovými reťazami alebo s klincami na pneumatikách, ostatným vozidlám, ktoré
môžu poškodiť majetok prevádzkovateľa, alebo majetok iných osôb na Platenom
parkovisku,
f) odstrániť vozidlo z parkoviska ak ide o prípad podľa osobitných predpisov2,
g) vymáhať nezaplatenú úhradu za dočasné parkovanie, vrátane nákladov spojených s
vymáhaním.
2. Prevádzkovateľ je povinný :
a) zabezpečovať prevádzku parkoviska v zmysle VZN, tohto prevádzkového poriadku a
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku, odstrániť všetky prekážky, ktoré môžu mať
vplyv na plynulú prevádzku parkoviska,
c) označiť parkovisko príslušnými dopravnými značkami,
d) vykonávať kontrolu a monitoring parkoviska počas doby spoplatnenia.
XII.
Zodpovednosť za škodu
Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie
vecí a vozidiel alebo ich častí zaparkovaných na parkoviskách v zóne dočasného
plateného parkovania spôsobené treťou osobou Zaparkované vozidlá na parkoviskách
2

§ 67 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 43 zákona č. 8/2009 Z. z. o. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v zóne dočasného plateného parkovania nie sú strážené.
XIII.
Záverečné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok je prílohou príslušného všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Bytča.

Zverejnené: 28.06.2019
Vyvesené: 28.06.2019

Zvesené:
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Príloha č. 1 Prevádzkového poriadku
Vzor záznamu o prevzatí Parkovacej karty držiteľom a Vzor Parkovacej karty
Záznam o prevzatí Parkovacej karty držiteľom
Držiteľ:
Meno a priezvisko :
Dátum narodenia :
Trvalý pobyt :
Prevádzkovateľ:
Parkovacia karta číslo :
Začiatok platnosti:
Ukončenie platnosti:
Dátum zaplatenia úhrady :

Mesto Bytča, Námestie SR č.1/1, 014 01 Bytča

Prehlasujem, že mi je známy obsah Prevádzkového poriadku pre Platené parkoviská
v Meste Bytča, že som celému jeho obsahu porozumel a zaväzujem sa dodržiavať povinnosti
v ňom stanovené.
V Bytči dňa:
..............................................
Podpis držiteľa
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu
uvedenom v tomto zázname za účelom evidencie parkovacích kariet Mesta Bytča po dobu
platnosti parkovacej karty, ktorá mi bola vydaná a jeden rok po zániku jej platnosti za podmienok
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V Bytči dňa:
..............................................
Podpis držiteľa
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie parkovacej karty č. .....
V Bytči dňa:

...............................................................................
Podpis osoby poverenej prevádzkovateľom
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.............................................
Podpis držiteľa

Vzor Parkovacej karty
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