
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 /2004 o parkovaní vozidiel na verejných 
priestranstvách 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm.g  zákona č. 369/l990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení v  súlade so zák. č.3l5/96 Z.z. o premávke na pozemných  
komunikáciách v platnom znení vydáva toto záväzné  nariadenie o parkovaní vozidiel na 
verejných priestranstvách.  

 

§1 
Úvodné ustanovenia 

 

1/ Toto VZN upravuje parkovanie vozidiel na  verejných priestranstvách v meste Sereď. 

2/ Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a,  verejným priestranstvom cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti voľne 
prístupné  pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak, 

b, pozemnou komunikáciou komunikácia určená najmä na pohyb dopravných 
prostriedkov, cyklistov, a chodcov, 

c, miestnou komunikáciou všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo 
vlastníctve obce a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií, 

d, vozidlom motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo, 

e, parkovaním státie - umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po 
dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu). Parkovanie 
v závislosti  na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) alebo 
dlhodobé (nad dve hodiny). Osobitným prípadom dlhodobého parkovania je 
odstavenie vozidla, 

f, odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa 
nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle 
prevádzkovateľa,  

g, zastavením  - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené 
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie 
alebo na zloženie nákladu, 

h, státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, 

ch, držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo 
právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je 
držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom, 
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i, starým  vozidlom(1) je  vozidlo, ktoré  chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie 
vozidiel, alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené  z  evidencie  vozidiel  podľa  
osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak 
je odstavené  dlhšie   ako  30  dní   na  verejnom priestranstve,  alebo  na  inom  
mieste,  ak  je  jeho odstránenie potrebné  z   hľadiska  ochrany  životného   prostredia  
alebo zachovania  estetického vzhľadu  mesta. 

 

 

§2 

Parkovanie na verejných  priestranstvách 
 

1/ Na pozemných komunikáciách v meste je zastavenie a státie povolené,  ak  to  nevylučuje 
ustanovenie zák. č. 3l5/96 Z.z. o premávke(2) na pozemných komunikáciách a iné 
nariadenia. 

2/  Na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel  určené, je 
zakázané zastavenie a státie  všetkých druhov vozidiel. 

3/ Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v meste tieto druhy parkovacích a 
odstavných plôch: 

 a/ verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s týmto VZN, 

 b/ vyhradené parkovacie miesta - na základe povolenia mesta Sereď, 

 d/ parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje 
ustanovenie osobitného predpisu. 

4/ Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá  fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme  alebo v užívaní. 

 

§3 

Vyhradenie parkovacieho miesta 
 

l/ Mesto Sereď môže podľa ustanovenia §2 bod 3 písm.b  vyhradiť parkovacie miesto na 
verejných priestranstvách (v prípade  komunikácií len na tých, na ktorých je  príslušným 
správnym orgánom)(3): 

a, pre potreby právnických a fyzických osôb, oprávnených na podnikanie v blízkosti 
ich prevádzok,  

b, pre  ťažko zdravotne alebo ťažko  pohybovo postihnuté osoby, odkázané na 
individuálnu dopravu, používajúce osobitné označenie vozidla O1 podľa vyhl. č. 
225/2004 Z.z., v blízkosti ich bydliska. 

2/ Vyhradenie parkovacích miest je osobitným užívaním verejného priestranstva podľa 
osobitného predpisu. (4) 

3/ Vyhradené parkovacie miesto na základe žiadosti povoľuje a podmienky určuje mesto 
Sereď s predchádzajúcim súhlasným vyjadrením  sa dotknutých orgánov.  
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 4/ Vyhradené parkovacie miesto pre právnické a fyzické osoby musí byť označené zvislým 
a vodorovným dopravným značením(5) D12 + V10d.  Môže byť doplnené o  dodatkovú 
tabuľu s EČ vozidla. 

5/ Vyhradené  parkovacie  miesto  pre  telesne postihnuté osoby podľa ustanovenia ods.1 
písm.b, musí byť označené zvislým a vodorovným značením (D12 + dodatková tabuľa so 
symbolom O1 a EČ vozidla + V10d).  

6/ Na základe žiadosti môže byť povolené zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta 
mechanickým blokovacím zariadením. 

7/ Žiadatelia, ktorým bolo vydané povolenie  na vyhradené parkovacie miesto, sú povinní si 
dopravné značenie a osadenie povoleného blokovacieho zariadenia zabezpečiť sami.  

8/ Za zabezpečovanie proti obsadeniu vyhradeného miesta použitím blokovacieho zariadenia 
zodpovedá žiadateľ, ktorému bolo miesto vyhradené. 

 9/ V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ v súvislosti s užívaním vyhradeného 
parkovania porušuje zásady ochrany  životného prostredia, pravidlá cestnej premávky a 
pod., mesto môže zrušiť povolenie za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta bez 
vrátenia pomernejšej časti dane za užívanie.   

 

 

§4 

Parkovanie nákladných motorových vozidiel 
 

1/ V dobe od 22.00 hod. do 06.00 hod. nákladným a špeciálnym motorovým vozidlám(6), 
obytným motorovým vozidlám /nad 5 m dĺžky/, prívesom a návesom nie je dlhodobé 
parkovanie a odstavenie na verejnom priestranstve v meste povolené. Autobusom je státie 
povolené len na osobitne vyhradených priestoroch.   

2/ Všetci držitelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a 
autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie  svojich vozidiel vo 
vlastných alebo na tento účel prenajatých objektoch. 

  

 

§5 

Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve 
 
 

1/ Držiteľ vozidla vyradeného z dopravnej evidencie okresného dopravného inšpektorátu je 
povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z verejného 
priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencia. V opačnom prípade zabezpečí 
odstránenie vozidla, po predchádzajúcej výzve držiteľovi a márnom uplynutí lehoty na 
odstránenie, správca miestnej komunikácie na náklady držiteľa vozidla.(7) 

2/ Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a mesto s ním 
naloží postupom podľa ustanovení zákona č. 223/2001Z.z o odpadoch.  
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3/ Odstavovanie starých vozidiel, dočasne z  evidencie vyradených vozidiel, prípadne 
dlhodobo nepojazdných motorových  vozidiel na verejných priestranstvách sa považuje od 
preukázaného dátumu odstavenia  za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa 
osobitného predpisu.(4)  

4/ Mesto Sereď, ako príslušný správca miestnych komunikácií poveruje  mestskú políciu 
výkonom právomocí správcu cesty podľa 40 ods.4 zák.č.315/1996 Z.z. 

 

 

§6 

Umiestňovanie prenosných garáží, a prístreškov pre vozidlá  na verejných 
priestranstvách 

 

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom  priestranstve a  
ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest, a to aj v 
prípade vyhradených parkovísk,  je  zakázané  . 

 

§7 

Výnimky 
 Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch osobitného zreteľa udeliť mesto 
v zastúpení primátorom. 

 

§8 

Sankcie  
 
 l/ Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona  č. 372/l990 Zb. o 

priestupkovom konaní v znení ďalších predpisov, ak nejde o správny delikt podľa zákona 
č. 315/1996 Z.z. v platnom znení.  

2/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mesto Sereď prostredníctvom mestskej 
polície, poverených zamestnancov mesta a poslancov.  

 
 

§9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. V termíne do 30 dní od doručenia písomnej výzvy mesta sú držitelia povolení na 

vyhradené parkovacie  miesta  podľa  ustanovenia  §3 ods.1 písm. b,  povinní 
preukázať plnenie stanovenej podmienky pre vyhradenie parkoviska. 
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2. Zrušuje sa VZN č. 6/1997 o parkovaní  a státí motorových vozidiel  na pozemných 
komunikáciách a ostatných verejných plochách. 

3/  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom 01.01.2005 

 

 
 
 
 
 
          Ján Lehota   
 primátor Mesta Sereď       
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

(1) §49 a nasl.  zákona č.223/2001 o odpadoch 
(2) §24, zákon č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách 
(3) §116 zákona č.  315/1996 
(4) VZN 7/2004 o miestnych daniach  
(5) vyhl. č.  225/2004 Z.z. 
(6) §2,§3 vyhl. č. 116/199 
(7) §103 ods.4 zákona č. 315/1996 

 
 


