Návrh
Obec Štefanov nad Oravou
ul. Plátenícka č. 61, 027 44 Štefanov nad Oravou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2018
o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území
obce Štefanov nad Oravou
Obecné zastupiteľstvo v Štefanove nad Oravou podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. zák. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Štefanov nad
Oravou toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)

§1
Úvodné ustanovenie
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
verejné priestranstvo je ulica alebo iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
pozemnou komunikáciou - komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov,
cyklistov a chodcov,
miestnou komunikáciou - všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve mesta a
verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a je zaradená do siete miestnych komunikácií,
vozidlom - motorové vozidlo a nemotorové vozidlo,
motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,
nemotorovým vozidlom vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, najmä
bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo; nemotorovým vozidlom je aj vozík pre zdravotne
postihnuté osoby,
Základné rozdelenie vozidiel je určené prílohou č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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,
státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
parkovaním resp. odstavením vozidla - umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po
dobu, keď sa nepoužíva, spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska príp. v sídle
prevádzkovateľa.
držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba,
ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla ako jej držiteľ; v ostatných prípadoch je držiteľom
vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom; držiteľ starého vozidla je osoba,
u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
prevádzkovateľom vozidla - fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo
právnická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť o použití vozidla,

l)

starým vozidlom je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a taktiež 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 odtiahnutie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia
alebo zachovania estetického vzhľadu obce.
m) 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 a pod.

(1)

(2)

(3)

§2
Zásady parkovania na verejných priestranstvách
Na pozemných komunikáciách v obci Štefanov nad Oravou je zastavenie a státie vozidiel
povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto nariadenia.
Parkovanie motorových vozidiel je možné okrem súkromného alebo prenajatého pozemku
resp. vo vlastnej alebo prenajatej garáži:
a)
na komunikáciách, ktoré nie sú označené dopravnou značkou B 33 a B 34 /zákaz státia
a zákaz zastavenia/, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku v cestnej premávke v zmysle
predpisov o pravidlách cestnej premávky,
b)
na verejne prístupných spevnených plochách, ak to nie je v rozpore s týmto
nariadením,
Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené na území obce je
zakázané zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel.

§3
Zákaz státia a parkovania v čase zberu komunálneho a separovaného odpadu
V čase zberu komunálneho a separovaného odpadu sa zakazuje státie a parkovanie vozidlám
na miestnych komunikáciách a iných verejných priestranstvách tak, aby znemožňovali alebo sťažovali
zber komunálneho a separovaného odpadu.
§4
Zákaz státia v čase vykonávania zimnej údržby na miestnych komunikáciách
Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zakazuje stáť a parkovať vozidlám na
miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu
z miestnych komunikácií a posyp komunikácií, ak snehová pokrývka je 10 cm a viac.
§5
Umiestňovanie prístreškov, garáží a úprava plôch na parkovanie pre vozidlá na verejných
priestranstvách
(1) Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a
ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest je zakázané.
(2) Na verejných priestranstvách a pri miestnych komunikáciách je zakázané vytvárať spevnené
a taktiež aj akékoľvek nespevnené miesta na parkovanie (vysypávaním rozličného materiálu,
betónovaním, asfaltovaním, dláždením a pod.) bez predchádzajúceho osobitného písomného
súhlasu obce.

§6
Parkovanie starých a vyradených vozidiel na verejnom priestranstve
(1) Držiteľ starého vozidla alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel je povinný včas na vlastné
náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z verejného priestranstva v obci Štefanov nad
Oravou v súlade s § 63 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch..
(2) Správca miestnych komunikácii a verejných priestranstiev v obci Štefanov nad Oravou je
oprávnený odtiahnuť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste alebo verejnom priestranstve na
náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:
a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané,
b) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom ak podlieha evidenčnej povinnosti aj keď netvorí
prekážku cestnej premávky;
c) na mieste, kde tvorí prekážku,
(3) Odtiahnuté vozidlo bude umiestnené na vyhradené, alebo strážené parkovisko zriadené pre
tento účel.
(4) Odtiahnuté vozidlo sa vydá držiteľovi alebo prevádzkovateľovi, alebo inej oprávnenej osobe za
podmienky, že preukáže svoju totožnosť, predloží doklady predpísané na vedenie a prevádzku
vozidla a uhradí náklady spojené s odtiahnutím vozidla.
(5) Ak sa prevádzkovateľ alebo vodič vozidla dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo odťahované
v čase:
a) keď práce spojené s odťahovaním vozidla sa ešte nezačali, vydá sa vozidlo po zistení jeho
totožnosti a oboznámení s povinnosťou uhradiť náklady s doteraz vykonanými úkonmi
odťahovej služby ,
b) keď vozidlo už bolo naložené na odťahové zariadenie, alebo sa práce už začali, dopraví sa na
najbližšie parkovisko, alebo iné miesto, kde nebude prekážať premávke a tam sa vydá
vodičovi po splnení úkonov podľa písm. a) tohto odseku.
§7
Výnimka zo zákazu parkovania na verejných priestranstvách
(1) Výnimka zo zákazu parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a
ostatných verejných priestranstvách v zmysle tohto nariadenia sa udeľuje :
a) vozidlám záchrannej zdravotnej služby,
b) požiarnym vozidlám v čase zásahu,
c) policajným vozidlám,
d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané
udalosti,
e) vozidlám zabezpečujúcim opravárenské, údržbárske a komunálne služby.
Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch osobitného zreteľa udeliť obec Štefanov nad
Oravou v zastúpení starostom obce.
§8
Kontrolná činnosť a sankcie
(1) Kontrolu plnenia a dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poslanci Obecného
zastupiteľstva obce Štefanov nad Oravou, starosta obce a poverené osoby.
(2) O tom, či konkrétne vozidlo užíva verejné priestranstvo oprávnene, alebo nie rozhoduje
starosta obce s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia a platné všeobecne záväzné právne
predpisy. Vo veci odťahovania vozidiel vykonáva obec funkciu správcu komunikácií a verejných
priestranstiev.

(3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou bude kvalifikované a postihované
ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý
môže byť uložená poriadková pokuta v zmysle tohto zákona podľa závažnosti a charakteru priestupku
do výšky 33,- EUR.
(4) Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie bude kvalifikované ako správny delikt, za ktorý môže byť podľa § 27b)
ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložená
pokuta až do výšky 6 638,-EUR.

§9
Záverečné ustanovenie
1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa ................ 2018 uznesením číslo ..../2018.

V Štefanove nad Oravou dňa ............... 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 2/2018
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V Štefanove nad Oravou dňa ............... 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

