MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
O státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta
Kysucké Nové Mesto

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Návrh vyvesený : 25.5.2012
VZN schválené : 14.6.2012
VZN vyvesené : 15.6.2012

Ing. Ján Hartel
primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto v súlade s ustanovením § 4 a § 6 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v zmysle zák. č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov schválilo VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/2009 O státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové
Mesto
VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 O státí na verejných priestranstvách
a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto sa mení a dopĺňa:
Článok 2 ods. 1/ písm. e/ znie:
Článok 2
Základné pojmy
1. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
e) parkovacím miestom s vyhradeným státím pre držiteľov parkovacieho preukazu sa rozumie
parkovacie miesto vyznačené dopravnou značkou č. IP 16 doplnené dopravnou značkou č. E 15,
dopravnou značkou č. E13 (na ktorej bude vyznačené číslo parkovacieho preukazu , evidenčné číslo
vozidla, doba na ktorú je parkovacie miesto vyhradené), v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
cestnej premávke) a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009, ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len vyhláška o cestnej premávke),

Článok 7 znie :
Článok 7
Parkovacie miesta s vyhradeným státím
1. Parkovacie miesto s vyhradeným státím povoľuje Mesto Kysucké Nové Mesto po schválení
dopravným inšpektorátom pre:
a) ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu vydaného
v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, a takáto osoba je vlastníkom motorového
vozidla alebo takéto motorové vozidlo sa používa pre jej potrebu a vlastník motorového vozidla
býva s ňou v spoločnej domácnosti.

b) fyzickú osobu nepodnikateľ, ktorá je vlastníkom osobného motorového vozidla zaradeného do
kategórie M1 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách , len na pozemkoch
vo vlastníctve mesta alebo na pozemkoch, na ktoré má mesto užívacie právo, bezprostredne
súvisiacich s priľahlou nehnuteľnosťou v ich výlučnom, podielovom vlastníctve alebo v
nájomnom vzťahu mimo pešej zóny za predpokladu, že parkovisko vybuduje fyzická osoba na

vlastné náklady.
2. Parkovacie miesto s vyhradeným státím podľa ods.1, písm. a/ tohto článku musí byť vyznačené
podľa Článku 2. ods.1, písm. e/, tohto nariadenia. Vyznačenie vykoná na vlastné náklady žiadateľ.
3. Parkovacie miesto s vyhradeným státím pre osoby podľa ods. 1, písm. a/, tohto článku sa povoľuje
na dva roky resp. 5 rokov, ak to odôvodňuje zdravotný stav žiadateľa. Ak osoba, ktorej uplynulo
povolenie a nepožiadala o predĺženie o ďalšie dva roky resp. 5 rokov alebo požiadala o povolenie na
parkové miesto s vyhradeným státím a nebolo jej vyhovené je povinná na vlastné náklady odstrániť
vyznačenie podľa Článku 2. ods.1, písm. e/, tohto nariadenia. V prípade, že ani po upozornení
mestským úradom osoba vyznačenie parkovacieho miesta neodstráni v stanovenom termíne, mesto
ho odstráni na náklady tejto osoby.
4.
5. Parkovacie miesto s vyhradeným státím podľa ods.1 písm. b/ tohto článku musí byť vyznačené
podľa Článku 2. ods.1, písm. f/, tohto nariadenia. Označenie vykoná na vlastné náklady žiadateľ.
6. Parkovacie miesto s vyhradeným státím pre osoby podľa ods. 1, b/ tohto článku sa povoľuje v
zmysle VZN č. 3/2009 článok 4, uzatvorenie nájomného vzťahu. Ak osoba, ktorej uplynulo
povolenie a nepožiadala o predĺženie alebo požiadala o predĺženie povolenia na parkové miesto s
vyhradeným státím a nebolo jej vyhovené je povinná na vlastné náklady odstrániť vyznačenie podľa
Článku 2. ods.1, písm. e, f/, tohto nariadenia. V prípade, že ani po upozornení mestským úradom
osoba vyznačenie parkovacieho miesta neodstráni v stanovenom termíne, mesto ho odstráni na
náklady tejto osoby.
7. Na parkovacie miesta s vyhradeným státím podľa tohto článku nie právny nárok.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

Dopĺňajú sa odseky :
ods. 5/ Nájomné zmluvy na parkovacie miesta z vyhradených státím vydané do dňa účinnosti
tohto VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ostávajú v platnosti až do ich
ukončenia.
Ods. 6/ Ostatné ustanovenie VZN č. 2/2009 sa nemenia a ostávajú v platnosti.
ods. 7/ VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 O státí na verejných
priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto bolo schválené mestským
zastupiteľstvom uznesením č. 77/2012 dňa 14.6.2012 s účinnosťou od 1. 7. 2012.

