VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA
č. 5 /2020 zo 6. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2019 z 27. júna 2019
o dočasnom parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii
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
ustanovením § 6a zákona č. zákona č. 135/1961 Zb. o cestných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov, sa dňa 6. mája 2020 uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení :
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 6/2019 zo dňa 27. júna 2019 o dočasnom
parkovaní na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii, sa mení a dopĺňa takto :

1.

Článok 4 znie :
Článok 4
Úhrada za dočasné parkovanie

1.

Ustanovuje sa výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na Platených
parkoviskách v Meste Bytča :

a) základná sadzba – 0,50 eur za každé aj začaté dve hodiny,
b) parkovacia karta - 30,00 eur na jeden rok.
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.

2.

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 13.00 hod. do 17.00 hod..

3.

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

4.

Úhradu za dočasné parkovanie možno realizovať prostredníctvom parkovacích automatov
alebo zakúpením parkovacej karty. Podrobnosti o jednotlivých spôsoboch úhrady za
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dočasné parkovanie upravuje prevádzkový poriadok Platených parkovísk, ktorý je
prílohou č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj len „Prevádzkový
poriadok“).

2. V článku 6 bode 2. sa vypúšťajú slová „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“.

3.

Príloha č. 1 VZN č. 6/2019 sa ruší.

4.

Príloha č. 2 VZN č. 6/2019 sa označuje ako príloha č. 1 a znie :

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. všeobecne záväzného nariadenia.
IV.
Doba spoplatnenia

1. Parkovanie na Platených parkoviskách 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 13.00 hod. do
17.00 hod..
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3.

Mimo doby spoplatnenia uvedenej v bode 1. je na Platených parkoviskách parkovanie
bezplatné.
V.
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
budú 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. Časovo
nespotrebovaná časť úhrady sa nevracia.

3. Ak vodič platí úhradu za dočasné parkovanie v čase, od ktorého do uplynutia niektorého
časového úseku doby spoplatnenia podľa článku IV. bod 2. tohto Prevádzkového poriadku
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. tohto Prevádzkového poriadku. 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 0905 923 823 (Mestská polícia Bytča).
VI.
Spôsob preukazovania úhrady za dočasné parkovanie
Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie na Platenom parkovisku sa preukazuje

a) parkovacím lístkom vydaným parkovacím automatom viditeľne umiestneným za čelným
sklom motorového vozidla počas celej doby parkovania vozidla na Platenom parkovisku v
čase doby spoplatnenia tak, aby boli z vonkajšej strany vozidla jasne čitateľné údaje o
dobe, na ktorú bola úhrada za dočasné parkovanie zaplatená,

b) platnou Parkovacou kartou viditeľne umiestnenou za čelným sklom motorového vozidla
počas celej doby parkovania vozidla tak, aby boli z vonkajšej strany vozidla jasne
čitateľné údaje o dobe platnosti Parkovacej karty a evidenčnom čísle motorového vozidla,
pre ktoré bola Parkovacia karta vydaná, uvedené na prednej strane Parkovacej karty alebo
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c) predložením Parkovacieho lístka alebo platnej Parkovacej karty oprávnenému orgánu, ak
parkovací lístok alebo Parkovaciu kartu nie je technicky možné viditeľne umiestniť za
čelné sklo motorového vozidla.
VII.
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. Vzor Parkovacej karty a záznamu o prevzatí Parkovacej karty držiteľom sú uvedené v
prílohe č. 1 tohto Prevádzkového poriadku.
VIII.
Práva a povinnosti vodičov a iných užívateľov parkoviska
Vodič je oprávnený:
a) zaparkovať vozidlo na Platenom parkovisku maximálne na dobu podľa čl. IV. bod 2 tohto
Prevádzkového poriadku; ak vodič opakovane zadá do parkovacieho automatu evidenčné
číslo vozidla v jednej z dôb dočasného plateného parkovania podľa čl. IV. bod 2. tohto
Prevádzkového poriadku, parkovací automat parkovací lístok nevydá,
b) využívať priestor parkoviska výlučne za účelom dočasného parkovania,
c) žiadať doklad o zaplatení parkovného obsahujúci náležitosti daňového dokladu.

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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IX.
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 všeobecne záväzného nariadenia, 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.

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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X.
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 v zóne dočasného
plateného parkovania nie sú strážené.
XI.
Záverečné ustanovenie
Tento prevádzkový poriadok je prílohou príslušného všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Bytča.

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 tento Prevádzkový poriadok
dodržiavať.
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
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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

Vzor Parkovacej karty
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.............................................
Podpis držiteľa

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 21. apríla 2020.

2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 15-tym odo dňa
vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Bytča.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Zverejnené: 07.05.2020
Vyvesené: 07.05.2020

Zvesené:
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