Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO
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v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a

Návrh

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel, a výkone
Taxi služby na území mesta
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
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Pripomienky zasielať
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- faxom na číslo: 048 6306 229
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VZN nadobúda účinnosť dňom:

JUDr. Tomáš Abel, PhD v.r.
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

ČLÁNOK 1
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 03/2016 o parkovaní motorových vozidiel,
a výkone Taxi služby na území mesta sa mení a dopĺňa takto:

§5
ŠPECIFIKÁCIA ZÓN
1.

Zónou s dopravným obmedzením v meste Brezne (ďalej len zóna) je územie :
a) zahrňujúce miestne komunikácie a verejné priestranstvá v priestore vyhlásenej
pamiatkovej zóny mesta Brezno a jej ochranného pásma
b) komunikácie a priestory označené príslušným dopravným značením.

2.

Na parkovanie a státie motorových vozidiel môžu slúžiť tieto druhy vyznačených odstavných
a parkovacích plôch :
a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou (strážené), t.j. počas organizovanej
prevádzky sú za úhradu za dočasné užívanie majetku mesta strážené, mimo organizovanej
prevádzky sú voľné a bezplatné.
b) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky (nestrážené)
c) verejné parkoviská s obmedzenou dobou státia (parkovacie automaty, iné možnosti
úhrady).
d) parkovacie pásy a pruhy pozdĺž komunikácií (parkovacie automaty, iné možnosti úhrady).
e) určené stanovištia TAXI

3.

Rozdelenie zón na parkovanie motorových vozidiel:
a) ZÓNA 1: Parkoviská na severnej strane Námestia gen. M. R. Štefánika, Brezno
b) ZÓNA 2: Miestne komunikácie ulica Boženy Němcovej, časť ulice Malinovského (od
križovatky ulice Boženy Němcovej po križovatku s ulicou Laskomerského) spevnená
plocha pred Strednou školou techniky a služieb, časť ulice Československej armády až po
križovatku s ulicou Malinovského,
c) ZÓNA 3: Spevnené plochy na južnej strane Námestia gen. M. R. Štefánika, Brezno

§8
STÁTIE VOZIDIEL NA PARKOVISKÁCH S PARKOVACÍMI AUTOMATMI, SPÔSOB
ÚHRADDY A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
1.

Státie motorových vozidiel na verejných parkoviskách a komunikáciách s povinnosťou úhrady
sa riadi prevádzkovým poriadkom alebo návodom na úhradu prostredníctvom SMS a mobilnej
aplikácie PARKIO.

2.

Prevádzkový poriadok a návod na úhradu, pred jeho zverejnením formou umiestnenia na
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schváleniu primátora

3.

Prevádzkový poriadok parkoviska vybaveného parkovacím automatom musí byť čitateľný,
umiestnený na parkovisku na viditeľnom mieste a musí obsahovať viditeľný údaj v rozsahu:
a/ názov prevádzkovateľa
b/ vymedzenie doby povinnej úhrady za dočasné užívanie majetku mesta
c/ výšku úhrady za dočasné užívanie majetku mesta
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/ práva a povinnosti užívateľa

4.

Návod na úhradu prostredníctvom SMS a mobilnej aplikácie PARKIO musí byť čitateľný,
umiestnený na parkovisku na viditeľnom mieste - pri dopravnom značení, ktoré označuje vstup
do zóny s obmedzeným státím za úhradu. Návod musí obsahovať :
a) Druh ZÓNY (1,2,3)
b) Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS
c) Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez aplikáciu PARKIO
d) Výšku úhrady za užívanie majetku mesta na vyhradenom priestore prostredníctvom SMS
alebo mobilnej aplikácie
e) Spôsob úhrady cez SMS a aplikáciu s číslom operátora a tvarom odoslanej SMS,
f) Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia o uhradenom
parkovaní prostredníctvom SMS
g) Upozornenie na platnosť parkovania len do po doručení spätnej SMS

5.

Ak prevádzkovateľ nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho bodu, nie je prevádzkovateľ
oprávnený požadovať zaplatenie úhrady za parkovanie.

6.

Spôsob obsluhy parkovacieho automatu, spôsob úhrady parkovania cez SMS a, spôsob úhrady
cez aplikáciu PARKIO, musí byť viditeľne a nezameniteľne vyznačený na čelnej strane
parkovacieho automatu, vrátane informácie o možnosti operatívneho ohlásenia
poruchovosti/nefunkčnosti automatu alebo na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená vedľa
dopravnej značky IP 13b Parkovisko parkovanie so šikmým státím za úhradu.

7.

Státie vozidla mimo dobu vymedzenú prevádzkovým poriadkom sa nespoplatňuje.

8.

Prevádzkovateľ môže, na základe rozhodnutia primátora mesta, prideliť bezplatne parkovaciu
kartu pre služobné vozidlá mestských podnikov a organizácií zriadených mestom Brezno,
služobné vozidlá prokuratúry, súdu, obvodného úradu a Polície, zdravotné a hygienické služby
v počte 1 ks/ žiadateľ.

9.

Prevádzkovateľ parkoviska má právo požiadať príslušníka mestskej polície alebo príslušníka
Okresného riaditeľstva a Obvodného oddelenia Policajného zboru SR, aby použil technické
prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla stojaceho na mieste s plateným státím v prípade
zistenia že vodič vozidla nezaplatil stanovený poplatok, alebo v prípadne že vozidlo stojí
mimo vyznačených miest na parkovanie a vytvára prekážku v cestnej premávke.
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§9
ČAS A ÚHRADA PARKOVANIA

1. Poplatok za dočasné užívanie majetku mesta na vyhradenom priestranstve vybavenom
s parkovacím automatom sa uhrádza v dňoch:
Pondelok – Piatok
v čase od 7,00 hod – 18,00 hod.
Sobota
v čase od 6,00 hod – 13,00 hod.
Nedeľa, sviatok
bez vyhradenia času a bez úhrady
2. Poplatok sa uhrádza za jedno parkovacie miesto zaplatením úhrady prostredníctvom
parkovacieho automatu nasledovne:
a) 0,20 €/polhodina.– dočasné užívanie majetku mesta na vyhradenom priestore na ulici
Boženy Němcovej, Laskomerského, Malinovského (od ul. Boženy Němcovej po ul.
Laskomerského) a časť ul. Československej armády až po ul. Malinovského
b) 0,30 €/polhodina – dočasné užívanie majetku mesta na vyhradenom priestore
severnej strane Námestia generála. M. R. Štefánika

na

c) 0,50 €/polhodina, plus 1,-€ za každú ďalšiu začatú hodinu - dočasné užívanie majetku
mesta na vyhradenom priestore na južnej strane Námestia generála. M. R. Štefánika
Uvedené poplatky sú vrátane DPH
3. Jednorazový parkovací lístok z parkovacieho automatu je neprenosný, oprávňuje stáť vozidlu na
voľnom parkovacom mieste v čase určenom podľa miesta parkovania.
4. Na jednorazovom parkovacom lístku z parkovacieho automatu musí byť čitateľne uvedené:
daňový subjekt, predmet dane, základ dane, sadzba dane, cena celkom vrátane DPH
zodpovedajúca výške zaplatenej ceny , názov ulice, dátum, čas (mesiac, deň, hodina a minúty)
5. Vodič motorového vozidla v začiatku doby státia vozidla je povinný bezodkladne parkovací
lístok viditeľne umiestniť v prednej časti vozidla na strane vodiča.
6. Pod správnym použitím jednorazového parkovacieho lístka sa rozumie odstavenia vozidla na
voľné parkovacie miesto a jeho státie neprekračujúce časovú lehotu uvedenú na parkovacom
lístku.

ČLÁNOK 2
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2019
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