MESTO BOJNICE

PRÍLOHA č.8

Mesto Bojnice podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. XXX/201Y o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Bojnice
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje:
a) úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len
„parkovacie miesta“) v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého
dopravného značenia na území mesta Bojnice,
b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia a
spôsob preukázania jej zaplatenia
d) podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest
e) spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.
§2
Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
(1) Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len
„MPZ Bojnice“) sú vymedzené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Zóna plateného
parkovania je dopravne označená dopravnou značkou IP27a/b.
(2) V rámci zóny plateného parkovania na parkovacích miestach prevádzkovaných
prevádzkovateľom môžu parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1. Parkovanie
a státie na označených parkovacích miestach v zóne regulovaného parkovania je
povolené len motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg
a rozmery vozidla nepresahujú rozmery parkovacieho miesta.
(3) Parkovacie miesta nachádzajúce sa na Podzámockej ulici sú výhradne určené len pre
dočasné parkovanie obyvateľov a podnikateľov, ktorý majú trvalý pobyt, sídlo, resp.

miesto prevádzky evidované na tejto ulici, alebo pre osoby, ktoré poskytujú
opatrovateľskú službu osobám s trvalým pobytom na tejto ulici.
§3
Spôsob zabezpečenia prevádzky
(1) Projekt regulácie statickej dopravy v MPZ Bojnice a prevádzku parkovacích miest v
súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia realizujú
Technické služby, príspevková organizácia mesta Bojnice.
(2) Parkovacie miesta určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov a návštevníkov
mesta Bojnice v rámci mestskej parkovacej zóny regulovaného parkovania sú
vymedzené dopravnými značkami IP27a, resp. IP27b. Jednotlivé parkovacie miesta sú
označené dopravnými značkami IP17a s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje
o podmienkach parkovania.
(3) Prevádzková doba spoplatneného parkovania v mestskej parkovacej zóne v Bojniciach
je každý deň v čase od 8.00 h do 18.00 h. Parkovacie miesta nie sú strážené.
§4
Výška a spôsob úhrady
(1) Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach v MPZ Bojnice je
stanovená v prílohe č. 2 „Cenník“ tohto nariadenia.
(2) V rámci prevádzkovej doby je vodič povinný zaplatiť parkovné na celú dobu odstavenia
vozidla. Parkovné je možné uhradiť pomocou SMS-ky, alebo rezidentskej karty.
(3) Zaplatenie parkovného prostredníctvom SMS-ky je potrebné vykonať hneď po
zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:
Zaslaním SMS na predpísané číslo 2200 v tvare BO medzera evidenčné číslo vozidla,
napr. TN123XY, medzera 2, je uhradené parkovné v mestskej parkovacej zóne v
Bojniciach pre vozidlo, ktorého evidenčné číslo je TN 123 XY na 2 hodiny.
Príklad:
text SMS:
na tel. číslo:

BO TN123XY 2
2200

Vysvetlenie:
BO je parameter (kód) miesta – mestská parkovacia zóna v Bojniciach
TN123YX je evidenčné číslo vozidla
2 je parameter času (počet hodín), to znamená, že parkovné je v tomto prípade zaplatené
na 2 hodiny. V prípade, že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej
SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkovné je zaplatené na 1 hodinu.
(4) Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami
o uhradenom
parkovanom.
Bez
potvrdzujúcej
SMS
parkovné
nebolo

uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním
SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca
SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový
doklad možno získať na web stránke www.parkovaniebojnice.sk. SMS spôsob úhrady za
parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď Príloha č. 2 „Cenník“).
Po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho
lístka bude nasledujúci SMS parkovací lístok spoplatňovaný ako pre prvú hodinu. V dobe
mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie
bezplatné.
(5) Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky
pri prvotnej úhrade cez SMS a to až do doby 18,00 hod. teda na celú dobu spoplatneného
státia v daný deň.
(6) Predĺženie už uhradeného parkovného (uhradeného státia) je možné len o ďalšiu celú
hodinu, teda už nie o násobky celých hodín. Po 18,00 hod. sa už požiadavky cez SMS
nespoplatňujú.
(7) Parkovné je možné uhradiť si aj vopred na nasledujúci deň.
(8) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(9) Zaplatenie úhrady sa preukazuje:
a. správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie,
b. rezidentskou kartou.
Platná rezidentská karta musí byť umiestnená za predným sklom vozidla na viditeľnom
mieste tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.
§5
Parkovacie miesta s prevádzkou zabezpečenou rezidentskými kartami – obyvateľ,
rezidentskými kartami – podnikateľ a rezidentskými kartami – opatrovateľská služba
(1) Tieto parkovacie miesta sú určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov
a podnikateľov, ktorý majú trvalý pobyt, sídlo, resp. miesto prevádzky v rámci mestskej
parkovacej zóny regulovaného parkovania v Bojniciach, ktorá je vymedzená
dopravnými značkami IP27a, resp. IP27b.
(2) Tieto jednotlivé parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami IP17a
s dodatkovou tabuľkou, ktorá informuje o podmienkach parkovania.
(3) V rámci doby spoplatnenia je vodič povinný mať na viditeľnom mieste za predným
sklom vozidla umiestnenú rezidentskú kartu – obyvateľ, resp. rezidentskú kartu –
podnikateľ, ktorá je platná pre parkujúce vozidlo.
(4) Umiestnenie rezidentskej karty za predným sklom vozidla musí byť také, aby bola
umožnená vizuálna kontrola všetkých údajov na lícovej strane príslušnej rezidentskej
karty.

(5) Vodičovi, resp. držiteľovi rezidentskej karty – obyvateľ, resp. rezidentskej karty –
podnikateľ, je umožnené cenovo zvýhodnené parkovanie na základe jednorazového
ročného poplatku na všetkých parkovacích v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN.
(6) Držiteľ rezidentskej karty – obyvateľ, rezidentskej karty – podnikateľ, rezidentskej karty
– opatrovateľská služba môže byť len ten, kto spĺňa podmienky na jej vydanie.
§6
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - obyvateľ (ďalej len RK-O).
(1) Na základe písomnej alebo online žiadosti na vydanie RK-O a splnení nižšie

uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať
rezidentovi - obyvateľovi RK-O rezidentskú kartu. O výdaji RK-O rozhoduje
prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej situácie.
(2) RK-O môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým

pobytom v meste Bojnice, ktorý je zároveň aj vlastníkom, resp. držiteľom motorového
vozidla. Pri výdaji RK-O je žiadateľ povinný predložiť tieto doklady:
a) občiansky preukaz,
b) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp.

držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom
evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O.
RK-O musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom prípade
je neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-O vydaná ,
(3) Nárok na vydanie RK – O má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v

ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO alebo FO podnikateľ, ktorá
má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho
leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho
leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ preukáže uzatvorenou
Zmluvou o operatívnom leasingu. V prípade, že bude na bytovú jednotku vydaná iná
RK, RK – O vydaná na základe existencie Zmluvy o operatívnom leasingu stratí
platnosť
(4) Platnosť RK-O je 1 rok. Právo držiteľa RK-O je obmedzené na dobu platnosti karty a

po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ RK-O je
povinný kartu vrátiť prevádzkovateľovi.

(5) Obyvatelia s trvalým pobytom v Bojniciach, ktorí sú zároveň vlastníkmi, resp. držiteľmi

(6)

(7)

(8)
(9)

motorového vozidla, majú nárok na vydanie obmedzeného počtu RK-O na bytovú
jednotku.
V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v meste Bojnice,
a začatie konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra,
môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností, požiadať o vydanie RK-O za príslušný poplatok podľa
platného cenníka. Takto vydaná RK-O je platná 60 dní. Po skončení platnosti musí
byť táto RK-O vrátená prevádzkovateľovi MPZ, a po preukázaní trvalého pobytu na
predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden
technický rok od pôvodnej platnosti.
Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK-O, môže
prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi rezidentskú kartu za
predpokladu, že motorového vozidlo má výhradný pohon na elektrickú energiu, čo
preukáže predložením technického preukazu vozidla. Na vydanie RK-O nie je právny
nárok. O výdaji RK-O rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno –
regulačnej situácie. V prípade opakovaného porušovania VZN poriadku nie je právny
nárok na vydanie RK-O.
Obnova rezidentskej karty – obyvateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac pred
uplynutím platnosti pôvodnej karty.
V prípade poruchy vozidla, na ktoré bola už vydaná RK-O môže prevádzkovateľ MPZ
Bojnice po vrátení už vydanej RK-O, vydať bezodplatne dočasnú RK-O na iné vozidlo,
najviac však na dobu 1 mesiaca. Po vrátení dočasnej RK-O, bude rezidentovi vrátená
pôvodne vydaná RK-O. Podmienkou vydania dočasnej RK-O je preukázanie poruchy
vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto
VZN.
§7
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - podnikateľ (ďalej len RK-P).

(1) Na základe písomnej žiadosti na vydanie RK-P a splnení nižšie uvedených podmienok,
môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať rezidentovi - podnikateľovi RKP rezidentskú kartu.
(2) RK-P môže byť vydaná iba pre podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto
prevádzky v mestskej parkovacej zóne, a zároveň je podnikateľský subjekt aj
vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Pri výdaji RK-P je žiadateľ povinný
predložiť:
a) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je
možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé
sídlo a miesto prevádzky,
b) technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp.
držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom
evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-P.
RK - P musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v zmluve (v opačnom prípade
je neplatná):
(1) číslo karty,
(2) údaj o dobe platnosti,
(3) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-P vydaná,
(3) „Nárok na vydanie RK – P má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v
ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO alebo FO podnikateľ, ktorá
má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho
leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho
leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – P žiadateľ preukáže uzatvorenou
Zmluvou o operatívnom leasingu. V prípade, že bude na bytovú jednotku vydaná iná
RK, RK – P vydaná na základe existencie Zmluvy o operatívnom leasingu stratí
platnosť.“
(4) Platnosť RK-P je 1 rok. Právo držiteľa RK-P je obmedzené na dobu platnosti karty a
po uplynutí tejto doby nie je držiteľ naďalej oprávnený kartu používať. Držiteľ RK-P je
povinný kartu vrátiť prevádzkovateľovi.
(5) Na základe písomnej žiadosti alebo online žiadosti na vydanie RK-P, môže
prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať rezidentskú kartu za predpokladu, že
motorového vozidlo má výhradný pohon na elektrickú energiu, čo preukáže
predložením technického preukazu vozidla. Na vydanie RK-P nie je právny nárok.
O výdaji RK-P rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – regulačnej
situácie. V prípade opakovaného porušovania VZN nie je právny nárok na vydanie RKP.
(6) Obnova rezidentskej karty – podnikateľ je možná najskôr jeden kalendárny mesiac
pred uplynutím platnosti pôvodnej karty.“
(7) V prípade poruchy vozidla, na ktoré bola už vydaná RK-P môže prevádzkovateľ MPZ
Bojnice po vrátení už vydanej RK-P, vydať bezodplatne dočasnú RK-P na iné vozidlo,
najviac však na dobu 1 mesiaca. Po vrátení dočasnej RK-P, bude rezidentovi vrátená
pôvodne vydaná RK-P. Podmienkou vydania dočasnej RK-P je preukázanie poruchy
vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto
VZN.
§8
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - opatrovateľská služba (ďalej len RK-OS).
(2) RK-OS
môže
byť
vydaná
na
základe
žiadosti
fyzickej
osoby
(opatrovateľ/opatrovateľka), ktorá pre poskytovateľa sociálnej služby (mesto Bojnice)
zabezpečuje výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách.

(1) Pri výdaji RK-OS je žiadateľ povinný preukázať, že vykonáva opatrovateľskú službu
pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v Bojniciach a poskytnúť údaj o evidenčnom čísle
vozidla, na ktoré bude RK-OS vydaná.
(2) RK-OS musí obsahovať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi v žiadosti (v opačnom
prípade je RK-OS neplatná):
a) číslo karty,
b) údaj o dobe platnosti,
c) EČV vozidla, pre ktoré bola RK-OS vydaná ,
(3) RK – OS je platná po dobu, počas ktorej osoba zabezpečuje výkon opatrovateľskej
služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po uplynutí tejto doby je
povinná RK – OS vrátiť.
§9
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - cintorín
(1) Prevádzkovateľ parkovacích miest vydá bezodplatne 3 ks rezidentských kariet –
cintorín pre správcu cintorína. Tieto karty budú správcom cintorína v dohodnutom
počte poskytnuté osobe, ktorá obstaráva pohreb, na čas konania smútočného obradu.
Poskytnutie RK – cintorín nie je naviazané na existenciu trvalého pobytu, RK – cintorín
môžu využiť aj ďalší pozostalí. Po ukončení smútočného obradu vráti osoba, ktorá
pohreb obstaráva, RK – cintorín správcovi cintorína.
(2) O počte RK – cintorín, ktoré správca cintorína poskytne osobe, ktorá obstaráva pohreb,
rozhoduje správca cintorína, pričom zohľadňuje najmä množstva obradov
realizovaných počas dňa a aktuálnu dopravnú situáciu.
(3) RK- cintorín je možné použiť len na parkovacích miestach nachádzajúcich sa pred
vstupom do cintorína (domu smútku).
§10
Podmienky a rozsah prevádzky
(1) Parkovacie miesta užívajú Technické služby, príspevková organizácia mesta na
základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s mestom Bojnice, pričom účelom nájmu je
realizácia projektu „Regulácia statickej dopravy v mestskej parkovacej zóne mesta
Bojnice“. Prevádzkovateľ parkovacích miest uhrádza náklady spojené s obvyklým
užívaním parkovacích miest a nie je oprávnený bez súhlasu mesta Bojnice prenechať
parkovacie miesta do užívania inému subjektu.
(2) Technické služby, príspevková organizácia mesta zabezpečujú na vlastné náklady
správu a údržbu dopravného značenia parkovacích miest, údržbu, úpravu, opravu
parkovacích miest.

§ 11
Spôsob určenia odplaty
Výnos z úhrad za prevádzku parkovacích miest je výnosom mesta Bojnice, ktorý Technické
služby, príspevková organizácia mesta prevedie na účet mesta vždy k 30. dňu mesiaca jún
a k 31. dňa mesiaca december príslušného roka.
§ 12
Osobitné ustanovenie
Dočasné parkovanie motorových vozidiel
komunikáciáchí upravuje toto nariadenie.

na

vymedzených

úsekoch

miestnych

§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Bojniciach dňa XX.XX.201X.
(2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Bojnice bol zverejnený na úradnej
tabuli mesta Bojnice a na internetovej stránke mesta Bojnice od
do
.
(3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Bojnice nadobúda účinnosť 15. dňom po
zverejnení na úradnej tabuli mesta.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Bojnice bude prístupné na Mestskom úrade
v Bojniciach a na internetovej stránke mesta www.bojnice.sk.

PRÍLOHA č. 1
ÚSEKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH
VOZIDIEL „MPZ BOJNICE“

*

ULICA

PLOCHA m2

Cintorínska
Podzámocká
Sládkoviča
Prievidzská
Záhradná
Bernolákova
Športová
Kvetová
Krátka
Janka Kráľa
Mierová
SNP
Lúčky
Nemocničná
Hornoulická
Pribinova
Mojmírova
Svätoplukova
Štúrova
Sama Chalupku
Martina Rázusa
SPOLU

172
439
236
637
447
390
765
799
178
1135
337
539
2001
1126
731
535
586
800
501
1052
502
13 908

orientačný počet parkovacích miest

POČET PARK. MIEST
12
27
14
31
28
23
47
61
10
58
19
23
140
41
43
34
33
40
29
51
26
790

*

PRÍLOHA č. 2
CENNÍK

SMS

RK-O

RK-P

RK-OS

1. hodina

2. a ďalšie
hodiny

1. na BJ/rok

2. na BJ/rok

3. a ďalšia
BJ/rok

1. na SP/rok

2. na SP/rok

1 ks

1,50 €

1€

10 €

60 €

180 €

150 €

300 €

10 €

RK – O

rezidentská karta - obyvateľ

RK – P

rezidentská karta - podnikateľ

RK – OS

rezidentská karta - opatrovateľská služba

BJ

bytová jednotka

SP

sídlo, resp. prevádzka

OSTATNÉ:
-

manipulačný poplatok za vydanie rezidentskej karty pri strate je 3,50 €

-

cena rezidentskej karty pre vozidlá s výhradným pohonom na elektrickú energiu je 0 €

PRÍLOHA č. 3
Meno a priezvisko rezidenta (názov rezidenta), adresa trvalého pobytu (adresa sídla)

Technické služby, príspevková organizácia mesta
Rybníčky 6
972 01 Bojnice
V Bojniciach, dňa .......................

Vec: Čestné prehlásenie
Ja dolupodpísaný/-á .............................................. čestne prehlasujem, že na motorovom
vozidle, na ktoré bola vydaná rezidentská karta č. .................., sa vyskytla porucha a
vozidlo sa nachádza v oprave.

.......................................
podpis rezidenta

