
1 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA 

č.  6/2019 z 27. júna 2019 

 o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči v súlade s ustanovením § 6 v spojení s ustanovením § 4 

ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a s ustanovením § 6a zákona č. zákona č. 135/1961 Zb. o cestných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, sa dňa 27. júna 2019 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení :            

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vymedzujú zóny parkovania na dočasné 

platené parkovanie motorových vozidiel na území Mesta Bytča (ďalej len „mesto“), určuje sa 

spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výška úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

 

Článok 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 

 

1. Dočasným parkovaním motorových vozidiel pre účely tohto všeobecne záväzného 

nariadenia (ďalej aj len „VZN“) sa rozumie ich státie, teda uvedenie vozidla do pokoja na 

čas dlhší, ako je čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie osôb 

alebo na urýchlené naloženie alebo vyloženie nákladu. 

 

2. Parkoviskom sa rozumie časť miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva určená 

na dočasné parkovanie a označené príslušným zvislým alebo vodorovným dopravným 

značením. 

 

Článok 3 

Vymedzenie zón dočasného plateného parkovania 

 

Zónami plateného dočasného parkovania (ďalej aj len „Platené parkoviská“) sú 

nasledujúce lokality na území Mesta Bytča vymedzené dopravnými značkami IP27a (Zóna 

s plateným alebo regulovaným státím) a IP27b (Koniec zóny s plateným alebo regulovaným 

státím) s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o dobe spoplatnenia : 

 

 parkoviská na Námestí SR. 
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Článok 4 

Úhrada za dočasné parkovanie 

 

1. Každý, kto zaparkuje motorové vozidlo na Platenom parkovisku je povinný, ak toto VZN 

neurčí inak, zaplatiť za parkovanie úhradu. 

 

2. Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na Platenom parkovisku je 

uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN. Od úhrady sú oslobodené služobné vozidlá 

Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Mestskej polície v Bytči, 

zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, správcov inžinierskych sietí pri 

plnení ich úloh podľa osobitného predpisu a vozidlá označené parkovacím preukazom pre 

fyzické osoby so zdravotným postihnutím. 

 

3. Dočasné parkovanie na Platených parkoviskách sa spoplatňuje počas pracovných dní 

v dobe od 8.00 hod. – 17.00 hod. 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.. 

 

4. Mimo doby spoplatnenia uvedenej v bode 3. je na Platených parkoviskách parkovanie 

bezplatné. 

 

5. Úhradu za dočasné parkovanie možno realizovať prostredníctvom parkovacích automatov 

alebo zakúpením parkovacej karty. Podrobnosti o jednotlivých spôsoboch úhrady za 

dočasné parkovanie upravuje prevádzkový poriadok Platených parkovísk, ktorý je 

prílohou č. 2 tohto VZN (ďalej aj len „Prevádzkový poriadok“).    

   

6. Každý, kto zaparkuje motorové vozidlo na Platenom parkovisku v dobe spoplatnenia 

dočasného parkovania je povinný preukázať zaplatenie úhrady príslušným dokladom. 

Dokladom o zaplatení úhrady je doklad vydaný parkovacím automatom (ďalej aj len 

„Parkovací lístok“) alebo Parkovacia karta. Podrobnosti o vydávaní dokladov o zaplatení 

úhrady za dočasné parkovanie, preukazovaní zaplatenia tejto úhrady a spôsobe kontroly 

upravuje Prevádzkový poriadok. 

 

Článok 5 

Správa a údržba parkovísk 

 

Správu a údržbu parkovísk na území Mesta Bytča vrátane 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.  
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Článok 6 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie na Platenom parkovisku ako aj 

dodržiavanie tohto všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča vrátane Prevádzkového 

poriadku vykonávajú príslušníci Mestskej polície Bytča v súlade so zákonom č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 

2. Kontrolu dodržiavania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 

zákona č. 135/1961 Zb. o cestných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávajú príslušníci 

Policajného zboru SR a v zákonom stanovenom rozsahu príslušníci Mestskej polície 

Bytča.   

 

3. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia vrátane Prevádzkového poriadku môže 

byť posúdené ako priestupok alebo správny delikt podľa osobitného predpisu. 

 

Článok 7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 12/2016 o  o vymedzení zóny 

parkovania motorových vozidiel na Námestí Slovenskej republiky v Bytči na dočasné 

parkovanie. 

 

2. Parkovacie karty vydané podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 12/2016 

strácajú nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia platnosť. 

 

3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 7. júna 

2019. 

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť od 1. augusta 2019. 

  

 

 

 

    Ing. Miroslav Minárčik 

           primátor mesta 
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Príloha č.1 VZN č. 6/2019              

Cenník úhrady za dočasné parkovanie  

Základná sadzba 0,50 € za každé aj začaté dve hodiny 

Parkovacia karta  30,00 € na jeden rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 28.06.2019 

Vyvesené:   28.06.2019                                                                 Zvesené:  
 


