Všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnické Bane
č. 1/2014
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
na území obce Štiavnické Bane
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1) Podľa § 6a) ods. 1 cestného zákona môže obec za účelom organizovania dopravy na území
obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) úseky miestnych
komunikácií1 na dočasné parkovanie motorových vozidiel.
2) Podľa § 6a) ods. 2 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových
vozidiel je príjmom obce.
3) Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií obce Štiavnické Bane, výšku úhrady za
dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu3, spôsob jej platenia a
spôsob preukázania jej zaplatenia.
Čl. II.
Základné pojmy.
1) Vymedzenými úsekmi (ďalej len „vymedzený úsek“) sa na účely tohto VZN rozumejú
vymedzené úseky na miestnych komunikáciách v obci Štiavnické Bane označené zvislými a
vodorovnými dopravnými značkami určenými na dočasné parkovanie motorového vozidla.
2) Dočasným parkovaním (ďalej len „dočasné parkovanie“) sa na účely tohto VZN rozumie
dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku.
3) Platným parkovacím lístkom (ďalej len „platný parkovací lístok“) sa na účely tohto VZN
rozumie parkovací lístok zakúpený u služby parkoviska . Parkovací lístok mimo základných
údajov obsahuje údaj o čase jeho platnosti.
4) Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohto VZN rozumie najmä
údaj o obci, číslo parkovacieho lístka, cena parkovného, čas jeho platnosti a pod.
5) Oprávnením na užívanie vymedzených úsekov (ďalej len „oprávnenie“) sa na účely
tohto VZN rozumie užívanie vymedzených úsekov motorovými vozidlami s viditeľným
označením platným parkovacím lístkom .
6) Viditeľným označeným motorového vozidla sa na účely tohto VZN rozumie umiestnenie
platného parkovacieho lístka na viditeľnom mieste za čelným sklom v motorovom vozidle
tak, že všetky údaje uvedené na parkovacom lístku sú čitateľné za obvyklých podmienok z
vonkajšej strany motorového vozidla.
7) Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi
Obcou Štiavnické Bane a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.

Čl. III.
Dočasné parkovanie motorových vozidiel.
1) V súlade s bodom č. 1. Článku II. tohto VZN sa vymedzujú úseky na nasledovných
miestnych komunikáciách na dočasné parkovanie nasledovne :
a) odstavná plocha pri jazere Vindšachta
b) vyhradené parkoviská a parkovacie miesta v oblasti Richňava
c) odstavná plocha pri jazere Evička
2) Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch uvedených v
bode 1. tohto článku majú vodiči motorových vozidiel v čase od 1.6. do 30.9.
a) v období od pondelka do nedele v čase od 07.00 hod. do 19.00 hod.
.
Čl. IV.
Sadzby za užívanie vymedzených úsekov.
1) Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné :
a) cena za dočasné parkovanie je 0,50 €/hod.; každá ďalšia aj začatá hodina je spoplatnená
sumou 0,50 €.
b) celodenné parkovanie – karavan paušálnou sumou 5 €
c) celodenné parkovanie jednotlivo paušálnou platbou 2 €,
2) Obec Štiavnické Bane nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového
vozidla vzniknú pri dočasnom parkovaní.
Čl. V.
Kontrolné orgány
1) Kontrolu tohto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonávať :
a) starosta obce ;
b) zamestnanci obce s poverením starostu obce;
c) obecná polícia, mestská polícia
2) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov verejnej správy
vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva z osobitných právnych predpisov.
Článok VI.
Sankcie
1) Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu.
2) Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie
ak nejde o priestupok alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt.
3) Za porušenie tohto VZN sa pokladá parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku
miestnych komunikácií, ktorý nemá viditeľne označené motorové vozidlo v súlade s bodom č.
6. článku II. a bodom č. 4. Článku IV. tohto VZN.
5) Za iný správny delikt možno uložiť pokutu podľa osobitných zákonov.

6) Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie jej môže byť uložená pokuta až do výšky 6638,78 €.
Čl. VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením č. 34 /2014 obecného zastupiteľstva v Štiavnických
Baniach dňa 30.6. 2014 .
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.07. 2014.
3) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Štiavnických Baniach .

V Štiavnických Baniach , dňa 30.6.2014

Stanislav Neusch
Starosta obce
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