Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ....../2020 zo dňa 19.02.2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím
v meste Nová Baňa.

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 odst. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6a zákona č. 135/1961Zb. o
pozemných komunikáciách - cestného zákona v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ stanovuje podmienky dočasného
parkovania motorových vozidiel v zóne s plateným státím. Určuje zónu s plateným
státím, jej označenie, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob
jej zaplatenia, spôsob preukázania jej zaplatenia, možnosť bezplatného parkovania na 30
minút denne a spôsob preukázania jeho oprávnenia a obmedzenia VZN.

Článok II.
Zóna s plateným státím
(1) Za zónu s plateným státím je považované Námestie slobody, vrátane ulíc Bernolákovej,
Osvety a Andreja Kmeťa. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných značiek IP
27a - Zóna s plateným státím a IP 27b - Koniec zóny s plateným státím nasledovne:
a) Bernolákova ulica – začiatok zóny pri budove súp. č. 1928, koniec zóny pri objekte
súp. č. 28,
b) Ulica Andreja Kmeťa – začiatok zóny pri budove súp. č. 598 a pri rodinnom dome
súp. č. 582, koniec zóny pred oporným múrom pri schodoch do kostola,
c) Ulica M. R. Štefánika – začiatok zóny pri budove súp. č. 703, koniec zóny pri
rodinnom dome súp. č. 652
d) Spojná ulica – koniec zóny nad parkoviskom na Kollárovej ulici.
(2) Vstup do zóny s plateným státím, výstup zo zóny s plateným státím a jednotlivé súbory
parkovacích miest musia byť označené dopravnými značkami v zmysle vyhl. MV SR č.
9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Text na dopravnej značke označujúcej vstup do zóny s dopravným obmedzením a výstup
zo zóny s dopravným obmedzením bude v nasledovnom znení: „PRACOVNÉ DNI: 8,00
hod. – 15,30 hod.“
(4) Na dodatkových tabuľkách k dopravným značkám pre označenie jednotlivých súborov
parkovacích miest bude text v znení: „PRACOVNÉ DNI: 8,00 hod. – 15,30 hod.,
AUTOMAT: 0,50 €/hod., umiestnenie automatu: pred MsÚ, SMS: 0,50 €/hod, SMS
pošlite na tel. číslo.: 2200 v tvare: NB EČV 1 (1 – je počet celých predplatených hodín),
pri bezplatnom parkovaní na 30 minút SMS pošlite na tel. číslo.: 2200 v tvare: NB EČV 0.

Článok III.
Státie vozidiel na parkoviskách v zóne s plateným státím
(1) V zóne s plateným státím je vodič vozidla povinný stáť len na vyznačených parkovacích
miestach a vo vymedzenom čase s parkovacím oprávnením.

Článok IV.
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej zaplatenia
a spôsob preukázania jej zaplatenia - parkovacie oprávnenia
(1) Druhy parkovacích oprávnení:
a) Parkovací lístok pre osobné motorové vozidlá oprávňuje na dočasné parkovanie na
vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v čase vyznačenom na
parkovacom lístku. Parkovací lístok si vodič zakúpi v parkovacom automate viditeľne
označenom dopravným symbolom plateného parkovania.
Výška poplatku.......... 0,50 EUR/hod..
b) Úhrada parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS oprávňuje vodiča na dočasné
parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v dĺžke
jednej hodiny od času, keď vodič vozidla po zaparkovaní odošle potrebné údaje
formou SMS na skrátené číslo 2200. Sumu za parkovanie zaúčtuje vodičovi jeho
mobilný operátor.
Výška poplatku.......... 0,50 EUR/ hod..
c) Ročná parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených
parkovacích miestach v zóne s plateným státím v kalendárnom roku vyznačenom na
tejto karte. Ročná parkovacia karta sa vydáva fyzickej alebo právnickej osobe a je
prenosná medzi vozidlami. Ročnú parkovaciu kartu si vodič môže zakúpiť
v Informačnom a klientskom centre mesta Nová Baňa na Námestí slobody č.1 a na
Technických službách mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa.
Zakúpením parkovacej karty nevzniká nárok na rezervovanie parkovacieho miesta.
Výška poplatku.........200,00 EUR.
d) Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre vozidlá Technických služieb mesta
Nová Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r.
o., štátnych orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov, primátora mesta.
Bezplatná parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených
parkovacích miestach v zóne s plateným státím bez poplatku a neobmedzene.
Bezplatná parkovacia karta sa môže vydať najdlhšie na dobu jedného kalendárneho
roka. MsÚ Nová Baňa vedie o bezplatnom parkovacom oprávnení evidenciu.
(2) Ak sa vodič vozidla preukazuje platným parkovacím lístkom, ročnou parkovacou kartou
alebo bezplatnou parkovacou kartou, je povinný v zóne s plateným státím v určenom čase
označiť vozidlo pred vzdialením sa od neho zvoleným parkovacím oprávnením, ktoré
uloží pod predné sklo vozidla tak, aby bolo čitateľné pohľadom z vonku.
(3) V prípade platby formou SMS je vodič povinný pred vzdialením sa od vozidla poslať
SMS na skrátené číslo 2200 s textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla (svoju
ŠPZ), počet celých predplatených hodín a počkať na SMS potvrdzujúcu platnosť
oprávnenia.

Článok V.
Možnosť bezplatného parkovania na 30 minút denne a spôsob
preukázania jeho oprávnenia
(1) Možnosť bezplatného parkovania na 30 minút denne sa vzťahuje na vodičov, ktorí
nepotrebujú využiť v Zóne s splateným státím na parkovanie celú hodinu a na vybavenie
im postačuje parkovať 30 minút. Takúto možnosť má jedno motorové vozidlo jedenkrát
denne, a to formou zaslania SMS alebo po zakúpení lístka v automate na 30 minút
zadarmo.
(2) Pri bezplatnom parkovaní formou SMS je vodič povinný zaslať SMS na číslo 2200 s
textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla (svoju ŠPZ) a „0“ – t. j. parameter,
ktorý oprávňuje parkovať 30 min. bezplatne. Vodič počká na SMS potvrdzujúcu platnosť
oprávnenia. Bez potvrdzujúcej SMS nie je možné bezplatne parkovať.
(3) Pri bezplatnom parkovaní formou parkovacieho lístka si vodič musí lístok na 30 min.
státia zadarmo vybrať v parkovacom automate podľa návodu na obsluhu. Vodič je
povinný, v zóne s plateným státím v určenom čase, označiť vozidlo zvoleným parkovacím
lístkom, na 30 min. státia zadarmo, pred vzdialením sa od vozidla. Parkovací lístok uloží
pod predné sklo vozidla tak, aby bolo čitateľné pohľadom z vonku.

Článok VI.
Obmedzenia VZN
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na dočasné parkovanie osobných
motorových vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím
a platí v pracovných dňoch: od 8,00 hod. do 15,30 hod.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na:
a) vozidlá s právom prednostnej jazdy v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a na vozidlá, pomocou ktorých je osádkou zabezpečovaný plynulý chod
života v meste v dobe, v ktorej je vykonávaná konkrétna pracovná úloha / opravy
telekomunikačného charakteru, energií, zásobovanie a pod./,
b) motorové vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na ktorom sa môže
v zmysle § 44 ods. 1, písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používať osobitné
značenie,
c) motorové vozidlo označené parkovacím preukazom, ktorý sa môže v zmysle § 44 ods.
2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo
má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Parkovací preukaz musí byť v takomto
prípade umiestnený vo vozidle na viditeľnom mieste pod čelným sklom.

Článok VII.
Spoločné ustanovenia
(1) Vozidlá, ktoré nemajú parkovacie oprávnenie a nevzťahuje sa na ne výnimka v zmysle
článku VI. ustanovenia 2 tohto VZN, majú státie v zóne s plateným státím v čase určenom
na parkovanie s platným parkovacím oprávnením zakázané. Porušením tohto zákazu môžu
byť v zmysle § 43 odst. 4 písm. b) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odstránené na náklady jeho
prevádzkovateľa.
(2) Mesto Nová Baňa poveruje dozorom nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného
nariadenia príslušníkov mestskej polície.
(3) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením fyzickými osobami je posudzované
ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Neuhradením povinného poplatku za státie v zóne s vyhradeným parkovaním
sa vodič dopustí priestupku podľa § 22 odseku 1 písm. l) citovaného zákona a podľa
odseku 3 mu môže byť udelená bloková pokuta do výšky 50 eur.
Článok VIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 zo dňa 24.04.2019 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa ku 30.04.2020.
(2) V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje sa
v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.02.2020 do 17.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením od
2020 do
2020
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od
2020 do
2020
Všeobecne záväzné nariadenie účinné od dňa 01.05.2020

Návrh zmien vo VZN sú vyznačené farebne.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

