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Dôvodová správa 

 

 
Tento návrh nariadenia je spracovaný na základe platnej legislatívy, pričom vychádza 

predovšetkým zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení n. p., jeho vykonávacej 
vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení n. p., zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení n. p. (cestný zákon), zákona č. 372/1990 o priestupkoch v znení n. p. ako aj ďalších 
súvisiacich predpisov. 

Potreba spracovania tohto návrhu nariadenia vychádza predovšetkým z ustanovení 
§6a) cestného zákona, ktorý vošiel do platnosti 26.11. 2013 v tomto znení: 
 

(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným 

nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej 

len „parkovacie miesta“), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 

iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými 

dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia 

prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa 

osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia 

(2) Prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1) môže obec poveriť aj inú právnickú osobu 

ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou 

sa vzťahuje osobitný predpis (Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení n. p). Ak 

prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne 

záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky 

parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku 

parkovacích miest. 

(3) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak 

je prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná podľa odseku 2, kedy predmetný výnos úhrad 

za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej 

osoby. 
V súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 148/2005 o státí, parkovaní 

a odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov v znení VZN č. 153/2006 a VZN č. 
167/2008 rieši problematiku státia a parkovania motorových vozidiel vo všeobecnej rovine 
a neuplatňuje vyššie uvedené právomoci vyplývajúce z cestného zákona.  
 
 
V zmysle interných predpisov MsÚ v Prešove bol návrh: 

 predložený na 1. riadne rokovanie Komisie MsZ v Prešove pre územný plán, výstavbu, 
dopravu a životné prostredie dňa 7.1.2014 – komisia materiál neprerokovala; 

 pripomienkovaný v internom pripomienkovom konaní termíne 9.1.2014 – 16.1.2014 ; 

 predložený na pripomienkovanie poslancom MsZ v Prešove v termíne 9.1.2014 – 
16.1.2014 ; 

 
Ďalej má byť materiál v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejnený na 
verejné pripomienkovanie a následne na schválenie v MsZ s predpokladaným termínom 
február 2014. 
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Vyhodnotenie pripomienkového konania: 
V rámci doterajších pripomienkových konaní bola doručená jedna pripomienka. 

1. Pripomienka Sekcie majetkovej a ekonomickej, oddelenia mestského majetku: 
K čl. 1 – Účel všeobecne záväzného nariadenia, bod 4 navrhujeme vypustiť v texte slovo 
„nájomnej“, nájomného“ a upraviť znenie tohto bodu nasledovne: 
4. “Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (čl. 2 tohto nariadenia) 
zabezpečuje právnická osoba poverená mestom (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe 
zmluvy uzatvorenej v súlade s osobitným predpisom.

3
 Výnos úhrad za dočasné parkovanie 

podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa.
4
 Odplatou prevádzkovateľa za prevádzku 

parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených prevádzkových nákladov 
a investícií, ak boli v zmluve dohodnuté. 
 

Pripomienka bola akceptovaná. 
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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a  podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 
 

Článok 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov (ďalej len „nariadenie“) upravuje:  

a) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Prešov na 

určených úsekoch miestnych komunikácií v súlade s organizáciou dopravy 

vyplývajúcou z použitého dopravného značenia,  

b) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného 

predpisu1, 

c) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel,  

d) oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.  

2. Na účely tohto nariadenia sa:  
a) verejným priestranstvom rozumejú všetky miesta vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré 

slúžia na verejné užívanie. Sú to ulice a verejné priestranstvá uvedené v prílohe č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 8/2013 o zákaze predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach, 

b) motorovým vozidlom rozumie motorové vozidlo kategórie M1 s dĺžkou do 5,5 m, M1 s 
dĺžkou presahujúcou 5,5 m, M2/M3 (autobusy), N1 s dĺžkou do 5,5 m, N1 s dĺžkou 
nad 5,5 m a N2, kategória vozidiel L2, 

c) ostatnými kategóriami motorových vozidiel rozumejú kategórie určené osobitným 

predpisom2, v rozsahu kategórií N3, O, T, C, R, S, P, LS a V, 

d) miestnymi komunikáciami rozumejú miestne komunikácie vo vlastníctve mesta 

Prešov (ďalej len „mesto“), ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, 

parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave,  

e) dočasným parkovaním rozumie parkovanie motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách v zóne plateného parkovania (čl. 2 tohto nariadenia),  

f) rezidentom rozumie fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného 

parkovania, ako aj fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, 

ktorá v zóne plateného parkovania pravidelne uskutočňuje verejnoprospešné služby, 

g) abonentom rozumie fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, 

ktorá má v zóne plateného parkovania sídlo alebo prevádzku firmy. 

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania (čl. 2 tohto 

nariadenia) počas vymedzenej doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za 

úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak.  
4. Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (čl. 2 tohto nariadenia) 

zabezpečuje právnická osoba poverená mestom (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe 
zmluvy uzatvorenej v súlade s osobitným predpisom.3 Výnos úhrad za dočasné 

                                                 
1
 Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

2
 § 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
3
 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa.4
 

Odplatou 
prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní 
oprávnených prevádzkových nákladov a investícií, ak boli v zmluve dohodnuté. 

 
 

Článok 2 
Zóna plateného parkovania 

 
1. Zónou plateného parkovania sú miestne komunikácie na uliciach uvedených v prílohe 

č. 1 tohto nariadenia. Zóna plateného parkovania pozostáva z centrálnej mestskej zóny 
a z určených ulíc a parkovísk mimo centrálnej mestskej zóny. Grafický plán zóny 
plateného parkovania v meste Prešov je uvedený v prílohe č. 3.  

2. Zóna plateného parkovania (ďalej len „zóna“) je označená príslušným dopravným 
značením v súlade s platnou legislatívou5 (spravidla ide o zvislé dopravné značky IP27a, 
IP27b, a E12) a je rozdelená na štyri pásma (prílohy č. 1 a 4):  
a) I. Pásmo –  červené pásmo (vnútorný okruh); 
b) II. Pásmo –  oranžové pásmo (stredný okruh); 
c) III. Pásmo –  zelené pásmo (vonkajší okruh); 
d) IV. Pásmo –  modré pásmo (rezidenti a abonenti). 

3. Za súčasť zóny sa nepovažujú úseky miestnych komunikácií, vo vzťahu ku ktorým 
mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom užívaní podľa osobitného 
predpisu.6 

4. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne je možné výlučne na parkovacích 
plochách označených príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením v súlade 
s platnou legislatívou7 (spravidla ide o dopravné značky IP16, IP17a, V10a – V10e, E12, 
E13 a E15). 

 
 

Článok 3 
Doba spoplatnenia dočasného parkovania 

 

1. Doba spoplatnenia sa pre červené, oranžové a zelené pásmo určuje nasledovne:  
Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00 hod.; 
Sobota  8:00 – 14:00 hod. 

2. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych 

sviatkov a dní pracovného pokoja uznaných v Slovenskej republike sa úhrada za 

dočasné parkovanie na parkovacích miestach v červenom, oranžovom a zelenom 

pásme zóny neplatí. 

3. Parkovacie miesta v modrom pásme sú vyhradené nepretržite pre rezidentov 

a abonentov zóny. 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 § 6a ods. 3 časť vety za bodkočiarkou zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
5
  vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

   v znení neskorších predpisov 
6
  § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

7
  vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

   v znení neskorších predpisov 
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Článok 4 
Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania  

 

1. V rámci zóny môžu parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1 s dĺžkou do 5,5 m a 

kategórie L, okrem parkovania na tých parkovacích miestach, ktoré sú označené 

príslušným dopravným značením pre parkovanie motorových vozidiel kategórie M2 a 

M3.  

2. Motorové vozidlá kategórie M1 s dĺžkou nad 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2 nemôžu 

parkovať v zóne. Motorovým vozidlám týchto kategórií je povolené iba zastavenie na čas 

nevyhnutný na naloženie alebo vyloženie nákladu, alebo na nastúpenie alebo 

vystúpenie osôb.  

3. Počas doby spoplatnenia je užívateľ parkovacieho miesta povinný zaplatiť úhradu za 

dočasné parkovanie v zóne. 

 
 

Článok 5 
Výška a spôsob úhrady  

 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách (ďalej len „úhrada za 

dočasné parkovanie“) v zóne je stanovená v zmysle prílohy č. 3 tohto nariadenia.  

2. Úhradu za dočasné parkovanie v zóne je možné realizovať:  

a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného pásma 

(Parkovací lístok); 

b) zakúpením SMS parkovacieho lístka prostredníctvom mobilného telefónu (SMS 

parkovací lístok); 

c) zakúpením pakovacieho lístka prostredníctvom elektronickej služby – webovej 

stránky prevádzkovateľa (WEB parkovací lístok); 

d) zakúpením parkovacej karty pre príslušné pásmo zóny. 

3. Úhrada za dočasné parkovanie v zóne musí byť zaplatená vopred na celý čas 

dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia. V prípade využitia 

elektronickej služby – webovej stránky prevádzkovateľa sa užívateľ parkovacieho miesta 

prihlási do systému hneď po zaparkovaní vozidla (ods. 7 tohto článku). 

4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa užívateľovi parkovacieho miesta nevracia.  

5. Parkovací lístok si užívateľ parkovacieho miesta zakúpi v parkovacom automate podľa 

návodu umiestneného na parkovacom automate. 

6. Spôsob úhrady SMS parkovacieho lístka: 

a) SMS parkovací lístok si užívateľ parkovacieho miesta zakúpi zaslaním SMS správy 

na tel. číslo určené prevádzkovateľom: 

1. „PO A1 EČV“ pre I. Pásmo – červené pásmo; 

2. „PO A2 EČV“ pre II. Pásmo – oranžové pásmo; 

3. „PO A3 EČV“ pre III. Pásmo – zelené pásmo, 
kde EČV je evidenčné číslo vozidla, ktoré má zaplatenú úhradu za dočasné 
parkovanie od momentu zaslania tejto SMS správy na 60 minút parkovania 
v prípade obdržania potvrdzujúceho SMS parkovacieho lístka. 

b) Potvrdzujúci SMS parkovací lístok o úhrade za dočasné parkovanie obdrží užívateľ 

parkovacieho miesta spravidla do 20 sekúnd od odoslania SMS správy. Pokiaľ 

takúto potvrdzujúcu správu užívateľ neobdrží v stanovenom časovom limite, alebo 

obdrží správu o neúspešnej realizácii úhrady za dočasné parkovanie, nemá 
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zaplatenú úhradu za dočasné parkovanie a je povinný použiť iný spôsob úhrady za 

dočasné parkovanie. 

c) Užívateľ parkovacieho miesta, ktorý má zaplatenú úhradu za dočasné parkovanie 

prostredníctvom SMS v súlade s ods. 6 písm. a) tohto článku, obdrží bezplatnú 

pripomienkovú SMS správu 10 min. pred ukončením platnosti času parkovania. 

Opätovným zaslaním pôvodnej SMS správy na rovnaké číslo užívateľ vykoná 

úhradu za dočasné parkovanie na ďalších 60 min. 

7. Spôsob úhrady prostredníctvom elektronickej služby – webovej stránky prevádzkovateľa: 

7.1 Elektronickú službu možno využiť po registrácii do systému a vytvorení vlastného 

účtu užívateľa. Podrobnosti o registrácii a vytvorení účtu užívateľa určí 

prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku zóny. 

7.2 Po zaparkovaní vozidla na parkovacom mieste sa užívateľ prihlási na svojom účte 

príslušnej elektronickej aplikácie, zadá kód zóny a EČV vozidla. Počas niekoľkých 

sekúnd obdrží spätnú elektronickú správu so všetkými informáciami o svojej 

parkovacej akcii. Po skončení doby parkovania sa užívateľ znovu prihlási a ukončí 

svoje parkovanie.  

7.3 Užívateľ parkovacieho miesta platí úhradu za dočasné parkovanie len za skutočnú 

dobu užívania parkovacieho miesta. Minúty parkovania sa ukladajú na účte užívateľa 

a za každý kalendárny mesiac mu je následne doručená faktúra na úhradu za 

dočasné parkovanie. 

8. Podmienky pre vydanie parkovacej karty sú uvedené v čl. 7 tohto nariadenia. 
 
 

Článok 6 
Doklad o zaplatení úhrady 

 

1. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla je:  

a) platný parkovací lístok vydaný parkovacím automatom; 

b) spätná potvrdzujúca SMS správa od mobilného operátora; 

c) spätná elektronická správa na účte užívateľa; 

d) platná parkovacia karta. 

2. Parkovací lístok a parkovacia karta umožňujú dočasné parkovanie motorového vozidla v 

zóne a to po dobu vyznačenú na parkovacom lístku, resp. na karte.  

3. SMS parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia SMS správy od 

mobilného operátora, ktorá potvrdzuje vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. 

4. WEB parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia pop-up hlásenia 

na účte užívateľa, ktorý potvrdzuje prihlásenie sa do elektronickej služby. 

5. Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu je užívateľ parkovacieho miesta 

povinný umiestniť za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky 

údaje na čelnej strane parkovacieho lístka alebo parkovacej karty boli čitateľné z 

vonkajšej strany vozidla. Ak z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne 

viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto 

nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie. 
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Článok 7 
Osobitné ustanovenia o parkovacej karte  

 

1. Parkovacia karta sa člení na nasledujúce kategórie: 

a) predplatná parkovacia karta; 

b) predplatná parkovacia karta zľavnená pre obyvateľov zóny; 

c) rezidentská parkovacia karta; 

d) abonentská parkovacia karta; 

e) vyhradzovacia parkovacia karta. 

2. Predplatná parkovacia karta a predplatná parkovacia karta zľavnená pre obyvateľov 

zóny umožňuje dočasné parkovanie oprávneného motorového vozidla na všeobecne 

platených parkovacích miestach v príslušnom pásme zóny, mimo dočasne vyhradených 

parkovacích miest. Na parkovacej karte je uvedené evidenčné číslo motorového vozidla 

oprávneného na jej použitie a príslušné pásmo zóny a vydáva sa pre červené, oranžové 

a zelené pásmo zóny. 

3. Rezidentská a abonentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie oprávneného 

motorového vozidla na parkovacích miestach v modrom pásme zóny.  
a) Na vydanie rezidentskej parkovacej karty má nárok rezident po predložení 

príslušných dokladov, preukazujúcich jeho nárok (doklad o trvalom pobyte, 
technický preukaz vozidla, výpis z obchodného registra, právny titul a knihu jázd na 
vykonávanie verejnoprospešných činností v rámci zóny,  

b) Rezidenstká parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne vozidlo a obsahuje 
EČV predmetného vozidla. 

c) Na vydanie abonentskej parkovacej karty má nárok abonent po predložení 
príslušných dokladov, preukazujúcich jeho nárok (technický preukaz vozidla, výpis 
z obchodného registra). 

d) Abonentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne vozidlo a obsahuje EČV 
predmetného vozidla. 

4. Vyhradzovacia parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie oprávneného 

motorového vozidla na konkrétne určenom dočasne vyhradenom parkovacom mieste. 

Na konkrétne určené dočasne vyhradené parkovacie miesto nemožno vydať viac 

vyhradzovacích parkovacích kariet pre rôzne osoby. Vyhradené parkovacie miesto je 

označené príslušným dopravným značením.  

5. Na vydanie parkovacej karty nie je právny nárok a o jej vydaní rozhoduje prevádzkovateľ 

zóny podľa aktuálnej situácie statickej dopravy v zóne. 

 

 
Článok 8 

Oslobodenie od úhrady 
 

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené:  

a) označené služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a 

justičnej stráže SR, ozbrojených síl SR a Mestskej polície v Prešove pri služobnom 

výkone;  

b) označené služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného 

zboru pri služobnom výkone;  

c) označené vozidlá pohotovostných alebo havarijných služieb pri služobnom výkone,  
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d) motorové vozidlá, ktorých držiteľom je držiteľ parkovacieho preukazu8 osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ak splnia podmienku uvedenú v ods. 2 

tohto článku.  

2. Držiteľ preukazu ŤZP preukazuje oslobodenie od úhrady umiestnením parkovacieho 

preukazu ŤZP viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli 

čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.  

 

 
Článok 9 

Parkovanie na verejnom priestranstve mimo zóny 

 
1. Na verejnom priestranstve mimo zóny je v čase od 2200 hod. do 600 hod. zakázané 

parkovať motorovým vozidlám kategórie N2, M2/M3 (autobusom) a ostatným kategóriám 
motorových vozidiel. 

2. Ustanovenie ods. 1 tohto článku neplatí pre parkovanie: 
a) vozidiel počas zabezpečovania opráv, údržby a odstraňovania havárii technickej 

infraštruktúry a objektov; 
b) na týchto parkoviskách a parkovacích plochách:  

1. Parkovisko Bjornsonova ulica, oproti futbalovému štadiónu 
2. Parkovisko Sabinovská ulica, Stará Dúbrava 
3. Parkovisko ulica V. Clementisa, Sídlisko III, pred OD Jednota 
4. Parkovisko pri mestskej hale, Ul. Jána Pavla II. 

3. Umiestňovanie prenosných garáži na verejných priestranstvách, parkoviskách a 
miestnych komunikáciách vrátane chodníkov je zakázané. 

 

 
Článok 10 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva: 
a) prevádzkovateľ zóny plateného parkovania; 
b) mesto prostredníctvom Mestskej polície v Prešove. 

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných predpisov9. 

3. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných subjektov vykonávať kontrolnú 

činnosť, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 

pripomienkovanie dňa .............. a zvesený dňa ................ 
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove dňa ................ uznesením č. ....../2014. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 

.................. a zvesené dňa ............... . 

                                                 
8
   § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

§ 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
9
  napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................. . 
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú: 

a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o státí, parkovaní a 
odťahovaní vozidiel na území mesta Prešov;  

b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 153/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o státí, parkovaní a 
odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov; 

c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 167/2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o státí, parkovaní a 
odťahovaní motorových vozidiel na území mesta Prešov. 

 
 
 
 
 
V Prešove ................. 
 

 
 
 
 
 

JUDr. Pavel Hagyari 
            primátor mesta 
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VYMEDZENIE ÚSEKOV MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÍ  

NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV  

PRE ZRIADENIE ZÓNY PLATENÉHO PARKOVANIA 

 

 

A. Centrálna mestská zóna 

Lokalizácia parkovacích miest Pásmo 

zóny plateného parkovania 

Baštová ulica  panelové parkovisko Pásmo III. – zelené 

Baštová ulica uličné parkovanie Pásmo IV. – modré 

Okružná ulica  parkovisko pri bývalej 

hádzanárskej hale 

Pásmo III. – zelené 

Jarková ulica  uličné parkovanie Pásmo I. – červené 

Suchomlynská ulica  panelové parkovisko Pásmo II. – oranžové 

Okružná ulica parkovisko medzi Okružnou a 

Remscheidskou ulicou 

Pásmo III. – zelené 

Okružná ulica  pod Bosákovým domom Pásmo II. – oranžové 

Slovenská ulica  uličné parkovanie Pásmo I. – červené 

Vajanského ulica  parkovisko pri cintoríne Pásmo III. – zelené 

Vajanského ulica pri OR PZ Pásmo III. – zelené 

Konštantínova ulica  uličné parkovanie medzi 

Kováčskou a Metodovou ul. 

Pásmo II. – oranžové 

Konštantínova ulica Uličné parkovanie pri GK2 Pásmo IV. – modré 

Konštantínova ulica  MUČO Pásmo II. – oranžové 

Grešova ulica  uličné parkovanie Pásmo II. – oranžové 

Partizánska ulica  

- Pavlovičovo nám. 

parkovisko pri pravoslávnom 

chráme 

Pásmo III. – zelené 

Metodova ulica uličné parkovanie Pásmo II. – oranžové 

Hlavná ulica  Pásmo IV. – modré 

 

B. Ulice a parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny 

Lokalizácia parkovacích miest Pásmo 

zóny plateného parkovania 

Masarykova ulica  pred OC AQUA Pásmo II. – oranžové 

Košická ulica  pred budovou ŽSR Pásmo IV. – modré 

Bayerova ulica   uličné parkovanie Pásmo III. – zelené 

Ulica Jána Hollého uličné parkovanie východne 

od križovatky so Šafárikovou 

ulicou 

Pásmo II. – oranžové 
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VÝŠKA ÚHRADY ZA DOČASNÉ PARKOVANIE 

V ZÓNE PLATENÉHO PARKOVANIA 
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GRAFICKÝ PLÁN ZÓNY PLATENÉHO PARKOVANIA V MESTE PREŠOV 
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ZÓNA PLATENÉHO PARKOVANIA V MESTE PREŠOV – VYZNAČENIE PÁSIEM 

 

 

 
 


