
Všeobecne  záväzné  nariadenie  
 mesta  Svidník číslo 1/2001  

o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Svidník 
  

      Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle §-u 6 odst. 1 a §-u 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznesením číslo 18 zo dňa 

24. apríla 2001 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.  

   

Časť I.  

ÚVODNÉ  USTANOVENIA  

   

Článok  1  

     Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len nariadenie) upravuje základné podmienky 

parkovania a odstraňovania motorových a prípojných vozidiel (ďalej len vozidiel) na území mesta 

Svidník. 

    

Článok 2  

    Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a/ motorovým vozidlom - nekoľajové vozidlo  poháňané vlastným motorom, 

b/ prípojným vozidlom - každé vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, 

c/ parkovaním - umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie. Parkovanie   v závislosti na 

dĺžke trvania môže byť krátkodobé alebo dlhodobé  (nad 2 hodiny) tzv. odstavenie vozidla 

spravidla v mieste  bydliska poprípade v sídle prevádzkovateľa. 

d/ státim - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, 

e/  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, 

f/  držiteľom vozidla . fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, 

ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla, 

g/  prevádzkovateľom vozidla - fyzická osoba, fyzická osoba  oprávnená na podnikanie   alebo 

právnická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť o použití vozidla, 

h/  prekážkou cestnej premávky - všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo ponechané na ceste, 

chyby v zjazdnosti cesty. 

   

   

   

Časť II.  

   

PARKOVANIE VOZIDIEL  

   



   

Článok 3  

Na parkovanie vozidiel slúžia tieto plochy: 

a/ Parkoviská s poplatkom za parkovanie alebo bez neho, 

b/ Odstavné plochy. 

   

   

Článok 4  

       Parkovanie na chodníkoch, zeleni a ostatných verejných priestranstvách, ktoré neslúžia na tento 

účel sa zakazuje. Ďalej je zakázané parkovanie pri stanovištiach nádob komunálneho odpadu 

spôsobom, ktorý by znemožnil jeho plynulý odvoz. 

   

   

Článok 5  

1. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je parkovanie a odstavovanie nákladných vozidiel vrátane 

návesov, prívesov a autobusov na verejnom  priestranstve zakázané, okrem parkovísk: 

- parkovisko pri Pamätníku SA (heliodrom), 

- parkovisko oproti Potravinárskym strojárňam, a.s. Svidník, 

- parkovisko na Mestskej tržnici, 

- v prenajatých objektoch a priestoroch k tomu stavebne a technický prispôsobených, 

- v areáli SAD Svidník 

   

2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje pre parkovanie špeciálnych vozidiel počas zabezpečovania opráv, 

údržby a odstraňovania havárii  technickej infraštruktúry a objektov. 

   

   

   

Článok 6  

     Umiestňovanie prenosných garáži na verejných priestranstvách ,parkoviskách a miestnych 

komunikáciách vrátane chodníkov je zakázané. 

   

   

Článok  7  

      Za údržbu , čistenie, poriadok a technický stav parkoviska vrátane zvislého a vodorovného 

dopravného značenia zodpovedá jeho správca. 

   

   

   

PLATENÉ PARKOVANIE  

   



Článok 8  

1. Parkovanie vozidiel na parkoviskách s poplatkom za parkovanie sa riadi prevádzkovým 

poriadkom. 

   

2. Prevádzkový poriadok umiestňuje prevádzkovateľ parkoviská na viditeľnom mieste pri vstupe  na 

parkovisko a musí obsahovať: 

a/ názov prevádzkovateľa, 

b/ vymedzenie doby  platenej prevádzky parkoviska, 

c/ poplatky za parkovanie, 

d/ práva a povinnosti užívateľa, 

e/ práva a povinnosti prevádzkovateľa. 

   

3. Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie je : 

a/ parkovací lístok na parkoviskách s organizovanou prevádzkou, 

b/ vyhradzovacia karta v prípade vyhradenia parkovacieho miesta. 

   

4. Doklad o zaplatení poplatku za parkovanie je vodič povinný   umiestniť za predné sklo vozidla na 

viditeľnom mieste. 

   

5. Poplatok za parkovanie neplatia vodiči vozidiel s osobitným označením v zmysle vyhlášky MV 

SR č. 90/1997 Z.z. (vozidla prepravujúce osoby  ťažko zdravotne resp. pohybovo postihnuté). 

   

Článok 9  

1. Vyhradené parkovacie miesta zriaďuje prevádzkovateľ parkoviska. Tieto miesta musia byť 

vyznačené dopravným značením. 

   

2. Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť  len fyzická alebo  právnická osoba , pre 

ktorú je toto miesto vyhradené.  

   

   

Článok 10  

1. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu 

motorového vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými 

značkami alebo dopravnými zariadeniami, a  ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu 

bezodkladne prejednať. 

   

2. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne označený 

názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej 

polície alebo zamestnanca obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na 

zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť. 



   

   

   

Časť III.  

   

ODSTRAŇOVANIE   VOZIDIEL  

   

Článok 11  

     Držiteľ vozidla vyradeného z dopravnej evidencie Okresného dopravného inšpektorátu je povinný 

na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla  z miestnej komunikácie, parkoviska, 

chodníka , verejného priestranstva a zelene do 30 dní odo dňa jeho vyradenia. V opačnom prípade 

zabezpečí odstránenie vozidla správca miestnej komunikácie na náklady držiteľa vozidla. 

   

   

   

Článok 12  

     Vozidlo, ktoré je ponechané na miestnej komunikácii, parkovisku, chodníku, verejnom 

priestranstve a zeleni môže byť odstránené aj keď netvorí prekážku cestnej premávky správcom 

miestnej komunikácii na náklady jeho prevádzkovateľa ak je : 

a/ ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo zastavenie a státie zakázané, 

b/ bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom alebo je bez čitateľného vyznačenia mená, 

priezviská a trvalého pobytu , alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej 

strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel. 

   

   

Článok 13  

     Odstránené vozidla budú po dobu jedného roka uskladnené u správcu miestnych komunikácii /TS 

Svidník/ . Po tejto dobe bude vozidlo likvidované v zmysle zákona SNR č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

   

   

Časť IV.  

   

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA  

   

Článok 14  

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia bude vykonávať Mestská polícia vo Svidníku. 

   

2. Za porušenie povinnosti uložených týmto nariadením môže byť uložená pokuta v zmysle  zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 372/1990 



Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona  SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v 

znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

   

   

   

ZRUŠOVACIE  USTANOVENIA  

   

Článok 15  

    Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 7 

zo dňa 29.10.1992 o státi, parkovaní, odstavovaní vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta 

Svidník. 

   

   

ÚČINNOSŤ  

   

Článok 16  

     Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej vývesnej tabuli mesta.                                                            

                                                                                 

                                                                                

                                                                                                                                                     

                                                                                Ing. Michal  B a r t k o                            

                                                                                        primátor  mesta  

   


