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Dôvodová správa 

 

I. všeobecná časť 
 

Legislatívny proces predkladaného všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov  

začal začiatkom roka 2014 a  prešiel všetkými etapami. Dňa 4.2.2014 bol návrh všeobecne 

záväzného nariadenia predmetom rokovania  3. riadneho zasadnutia Komisie Mestského 

zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie (ďalej len 

komisia ) a dňa 10.2.2014 aj predmetom rokovania Mestskej rady v Prešove. Ich   uznesenia  

sú  súčasťou tohto  materiálu. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol dňa 31.marca 2014 predložený na 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré ho navrhlo stiahnuť z rokovania a dopracovať.  

 

Zároveň však Okresná prokuratúra Prešov podala dňa 4.4.2014 protest prokurátora 

proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní 

a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Prešov č. 153/2006, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Prešov a v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 167/2008,  ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 148/2005 o parkovaní a odstraňovaní 

vozidiel na území mesta Prešov,  ktorým navrhuje tento protest prokurátora prerokovať na 

najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zrušiť protestom napadnuté VZN 

v napadnutej časti, resp. napadnuté ustanovenia nahradiť novými, ktoré budú v súlade so 

zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, eventuálne zrušiť 

v celom rozsahu a nahradiť všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so 

zákonom.  

Mestské zastupiteľstvo v Prešove protestu prokurátora uznesením č. 531/2014 

vyhovelo.  

  

 Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v intenciách 

uvedeného protestu prokurátora a  zákona  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

  

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol  od 17.4.2014 do 28.4.2014 

zverejnený vyvesením na úradnej tabuli mesta Prešov a na internetovej adrese mesta Prešov 

na pripomienkovanie.  

 Pripomienky k návrhu nariadenia neboli uplatnené. 
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II. Osobitná časť 

 

K  článku 1: 

Účelom predloženého návrhu je vyhovieť požiadavkám § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého  

môže obec na účely organizovania dopravy na území obce ustanoviť všeobecne záväzným 

nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa 

tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Takto 

vymedzené úseky miestnych komunikácií 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. Ďalej sa 

ustanovuje, že  prevádzkou parkovacích miest môže obec poveriť aj inú právnickú osobu. Na 

úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis 

(zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov). Ak prevádzku 

parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak obec vo  všeobecne 

záväznom nariadení  ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob 

určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest. Výnos úhrad za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce; to neplatí, ak je prevádzka 

parkovacích miest zabezpečovaná inou právnickou osobou, kedy predmetný výnos úhrad za 

dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby. 

 Odsek 2 tohto ustanovenia vymedzuje pojmy, s ktorým návrh nariadenia „pracuje“ 

Pojem – dočasné parkovanie motorových vozidiel korešponduje s § 3 od. 3 zákona č. 

725/2004. Z. z. a pojem rezident nadväzuje na súčasné  pojmové vymedzenie.  Za vyhradené  

parkovacie  miesto sa navrhuje  miesto, ktoré bude označené príslušnou  dopravnou značkou 

a bude oprávňovať vlastníka, držiteľa motorového vozidla dočasne parkovať na konkrétnom 

mieste určenom na parkovanie. Toto dočasné parkovanie nebude mať charakter osobitného 

užívania verejného priestranstva v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady. Dočasnosť bude vymedzená  časovým úsekom. 

 

K článku 2:  

Podľa § 4b zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané 

ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstva, ktoré súžia miestnej doprave a sú 

zaradené do siete miestnych komunikácií.  

Navrhované ustanovenie nariadenia vymedzuje úseky miestnych komunikácii vo 

vlastníctve mesta Prešov. Tieto úseky sú  uvedené  v Prílohe č. 1 a graficky vyobrazené v 

 Prílohe č. 2. Návrh vychádza  zo súčasnej praxe a  nadväzuje na zaužívané pojmy, z toho 

dôvodu sa používa pojem „Zóny dočasného parkovania“, ktoré sú rozdelené do troch pásiem.  

 

K článku 3: 

Podľa § 3d  zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov správu miestnych komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné 

úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie a účelové 

komunikácie vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel 

založené alebo zriadené. 
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Podľa § 6a uvedeného zákona prevádzkou parkovacích miest môže obec poveriť aj inú 

právnickú osobu. Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa 

vzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v súlade s týmto právnym predpisom aj Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Prešov  v znení  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012. 

Predložený návrh nariadenia  predpokladá, že prevádzku parkovacích miest vo 

vlastníctve mesta Prešov bude zabezpečovať právnická osoba na základe zmluvného vzťahu 

a to v rozsahu a za podmienok upravených v predloženom návrhu nariadenia.  

 

K článku 4:  

Konkrétna výška úhrady v  jednotlivých pásmach jednak za parkovací lístok 

s hodinovou sadzbou, za sms parkovací lístok,  Web parkovací lístok i za  parkovacie karty je 

uvedená v prílohe č. 4. Výška úhrady sa zásadne oproti súčasnému stavu nemení. 

Dočasné parkovanie na vyhradených úsekoch miestnych komunikácií sa spoplatňuje 

v pracovných dňoch od 8,00 hod. do  18,00 hod., v sobotu do 14,00 hod., v nedeľu a počas 

sviatkov je  parkovanie  bezplatné.   

Návrh nariadenia predpokladá len jedinú výnimku z povinnosti platiť parkovné a to 

v prípade, ak motorové vozidlo prepravuje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, 

za podmienky, že toto motorové vozidlo bude  označené preukazom TZP, ktoré vydáva úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

K článku 5 a 6: 

 Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovania vychádza z aktuálnych technických 

možností pri zachovaní klasického spôsobu platby.  

 Spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie je výsledok spôsobu 

platenia úhrady za dočasné parkovanie. 

 

K článku 7: 

 Obligatórne ustanovenie, ktorým sa navrhuje schválené nariadenie aplikovať v praxi 

uplynutím pätnásteho dňa  od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. Zároveň schválením návrhu 

nariadenia sa zrušia platné všeobecne záväzné nariadenia upravujúce problematiku 

parkovania. 
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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 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje úseky 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie 

miesta“)  na území mesta Prešov (ďalej len „mesto“), spôsob zabezpečenia prevádzky 

parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej platenia 

a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

2.    Na účely tohto nariadenia: 

a)  dočasným parkovaním je parkovanie motorových vozidiel kategórie M1 (motorové vozidlá, 

ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb), N1 (motorové vozidlá 

projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 

neprevyšujúcou 3500 kg) a L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky)
1
 

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií,  

b)  rezidentom je držiteľ vodičského preukazu,  

1. ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v zóne dočasného parkovania a je držiteľom 

motorového vozidla vyššie uvedených kategórií (ďalej len „rezident - obyvateľ“), 

2. ktorého motorové vozidlo vyššie uvedených kategórií je evidované na jeho   živnosť, alebo 

je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá má v zóne dočasného parkovania sídlo 

alebo prevádzku (ďalej len „rezident -podnikateľ“), 

c) vyhradené parkovacie miesto oprávňuje vlastníka, držiteľa motorového vozidla dočasne 

 parkovať na konkrétne určenom a dopravnou značkou IP 16  „Parkovisko – parkovacie  

 miesta s  vyhradeným  státím“ s dodatkovou  tabuľou   E 13  vymedzenom parkovacom 

 mieste.      
 

Článok 2 

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné  parkovanie 

 

1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sú vymedzené úseky miestnych komunikácií, ktoré 

sú vo vlastníctve mesta a sú uvedené v  Prílohe č. 1 vo forme popisnej a vo forme grafickej v 

 Prílohe č. 2  tohto nariadenia (ďalej len „Zóny dočasného parkovania“). 

2. Zóny dočasného parkovania sú určené použitím dopravných značiek IP 17a „Parkovisko – 

parkovacie miesta s plateným státím“ s dodatkovou tabuľkou E 12, na ktorej sú uvedené údaje, za 

akých podmienok možno parkovisko používať, vrátane spôsobu úhrady, v akom čase je 

parkovisko spoplatnené, označenie pásma a vodorovné dopravné značenie – symbol spôsobu 

státia. 

3. Zóny dočasného parkovania sú rozdelené na tri pásma:  

a) I. Pásmo – červené pásmo, 

b) II. Pásmo – oranžové pásmo, 

c) III. Pásmo –  zelené pásmo 

a ich grafické vyznačenie je uvedené v Prílohe č. 3 tohto nariadenia.  

                                                 
1
§ 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 
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Článok 3 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

 

1. Prevádzku parkovacích miest v zónach dočasného  parkovania zabezpečuje právnická osoba 

poverená mestom  (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s 

osobitným predpisom.
2
  

2. Výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej 

právnickej osoby. 

3. Odplatou poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po 

odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov.   

 
Článok 4 

Výška úhrady za dočasné parkovanie  

 

1.  Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach dočasného parkovania  sa vyberá na 

jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom 

automate príslušného pásma  (ďalej len „parkovací lístok“), za každú začatú hodinu zakúpením 

SMS parkovacieho lístka prostredníctvom mobilného telefónu  (ďalej len „SMS parkovací 

lístok“), zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom elektronickej služby – aplikácie pre 

mobilné telefóny (ďalej len „WEB parkovací lístok“), alebo zakúpením parkovacej karty rezident 

- obyvateľ, zakúpením parkovacej karty rezident -  podnikateľ alebo zakúpením vyhradzovacej 

parkovacej karty na  dočasné parkovanie  motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste 

(ďalej len „parkovacia karta“) pre príslušné pásmo v  zóne dočasného parkovania motorového 

vozidla. 

2. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase: 

       pondelok – piatok: 8:00 – 18:00 hod. 

sobota:  8:00 – 14:00 hod. 

       nedeľa, sviatky:       bezplatné. 

3. Výška úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla  je uvedená v  Prílohe č. 4  tohto 

nariadenia.  

4. Presun vozidla na iné parkovacie miesto a zotrvanie na ňom je možné po celú dobu úhrady za 

dočasné parkovanie.  

5. Úhrada sa neplatí  za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho fyzickú osobu 

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú 

alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť označené parkovacím preukazom podľa 

osobitného predpisu.
3
 

 
Článok 5 

Spôsob platenia úhrady  za dočasné parkovanie 

 

1. Úhradu za dočasné parkovanie motorového vozidla je možné platiť: 

a) zakúpením parkovacieho lístka,  

b)  zakúpením SMS parkovacieho lístka, 

c) zakúpením WEB parkovacieho lístka, 

    d) zakúpením  parkovacej karty. 

2. Úhrada za dočasné parkovanie v zóne dočasného parkovania musí byť zaplatená vopred na celý čas 

dočasného parkovania počas doby spoplatnenia uvedenej v článku 4 odseku 2 tohto nariadenia.  

                                                 
2
 Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

3 § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Článok 6 

Spôsob preukázania zaplatenia  úhrady za dočasné parkovanie 

 

1. Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie  motorového vozidla sa preukazuje:  

a) platným parkovacím lístkom pri platbe v parkovacom automate, 

b) SMS správou o zakúpení parkovacieho lístka a dobe parkovania zaslanou mobilným 

  operátorom pri platbe mobilným telefónom, 

c) iným elektronickým dokladom pri platbe prostredníctvom elektronickej služby (spätná 

  elektronická správa na užívateľskom účte  mobilnej webovej aplikácie), 

d) parkovacou kartou. 

2. Odporúča sa, aby platný parkovací lístok alebo parkovacia karta boli  umiestnené v motorovom 

vozidle na viditeľnom mieste.  

 

 

Článok 7 

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 ............... . 

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  DOČASNÉ 

PARKOVANIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ÚZEMÍ  MESTA  PREŠOV  

ZÓNY  DOČASNÉHO PARKOVANIA 

 

A. Centrálna mestská zóna 
Lokalizácia parkovacích miest                      Pásmo 

zóny dočasného parkovania 

Baštová ulica  panelové parkovisko III. Pásmo – zelené 

Baštová ulica uličné parkovanie II.  Pásmo – oranžové 

Okružná ulica  parkovisko pri bývalej 

hádzanárskej hale 

III. Pásmo – zelené 

Jarková ulica  uličné parkovanie I.   Pásmo – červené 

Suchomlynská ulica  panelové parkovisko II.  Pásmo – oranžové 

Okružná ulica parkovisko medzi Okružnou a 

Remscheidskou ulicou 

III. Pásmo – zelené 

Okružná ulica  pod Bosákovým domom II.  Pásmo – oranžové 

Slovenská ulica  uličné parkovanie I.   Pásmo – červené 

Vajanského ulica  parkovisko pri cintoríne III. Pásmo – zelené 

Vajanského ulica pri OR PZ III. Pásmo – zelené 

Konštantínova ulica  uličné parkovanie medzi 

Kováčskou a Metodovou ul. 

II.  Pásmo – oranžové 

Konštantínova ulica Uličné parkovanie pri GK2 II.  Pásmo – oranžové 

Konštantínova ulica  MUČO II.  Pásmo – oranžové 

Grešova ulica  uličné parkovanie II.  Pásmo – oranžové 

Metodova ulica uličné parkovanie II.  Pásmo – oranžové 

Hlavná ulica uličné parkovanie I.   Pásmo – červené 

Tkáčska ulica Parkovisko II.  Pásmo – oranžové 

 

B. Ulice a parkoviská mimo centrálnej mestskej zóny 
Lokalizácia parkovacích miest Pásmo 

zóny plateného parkovania 

Masarykova ulica  pred OC AQUA II.  Pásmo – oranžové 

Košická ulica  pred budovou ŽSR III. Pásmo – zelené 

Bayerova ulica   uličné parkovanie III. Pásmo – zelené 

Dostojevského ulica uličné parkovanie III. Pásmo – zelené 

Partizánska ulica parkovisko pri Pravoslávnom 

chráme 

III. Pásmo – zelené 

Ulica Jána Hollého uličné parkovanie východne 

od križovatky so Šafárikovou 

ulicou 

II.  Pásmo – oranžové 
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GRAFICKÉ VYMEDZENIE  ÚSEKOV  MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÍ  NA 

DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL  NA  ÚZEMÍ  MESTA  

PREŠOV  
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VYMEDZENIE  ÚSEKOV  MIESTNYCH  KOMUNIKÁCIÍ  NA DOČASNÉ 

PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL  NA  ÚZEMÍ  MESTA  PREŠOV  

VYZNAČENIE PÁSIEM 
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 VÝŠKA  ÚHRADY  ZA  DOČASNÉ  PARKOVANIE  

         

      

  Parkovací  

 

SMS 

 parkovací   Parkovacia karta  

Pásmo lístok lístok WEB parkovací lístok  Rezident- Rezident- Rezident- Rezident- Vyhradená 

     obyvateľ podnikateľ podnikateľ podnikateľ park. karta 

  za 1 hodinu za 1 hodinu 
 

 ročná ročná polročná štvrťročná ročná 

  1.00 €   1.00 € / hodinu           

I.pásmo - červené (min. sadzba 1.10 € (min. sadzba 0.50 € / 30 minút, 100 € 990 € 520 € 270 € 1 330 € 

  0.50 € / 30 minút)   potom minútová tarifikácia)           

      0.70 € / hodinu           

II.pásmo - oranžové 0.70 € 0.77 € (min. sadzba 0.50 € / 60 minút, 70 € 650 € 350 € 180 € 930 € 

      potom minútová tarifikácia)           

  0.35 €   0.35 € / hodinu           

III.pásmo - zelené (max. sadzba 0.39 € (min. sadzba 0.35 € / 60 minút, potom  35 € 220 € 130 € 70 € 630 € 

  1 € / deň)   minútová tarifikácia, alebo 1.00 € / 24 hod.)           

 
 

 

 
 

 

 


