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Mesto Nové Zámky podľa § 6 ods. 2 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 v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Zámky
č. 8/2015
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Nové Zámky,
na ktorom sa Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo dňa 29.6.2015
v tomto znení:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje
a) všeobecné zásady a organizáciu dočasného parkovania motorových vozidiel (niekde
skrátene len „vozidlo“) na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta
Nové Zámky (ďalej len „parkovacie miesta“),
b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,
c) vymedzenie úsekov parkovacích miest,
d) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
e) spôsob úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia.
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorové vozidlá (bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo,
náves (vozidlo), príves (vozidlo), vozík pre zdravotne postihnuté osoby / aj motorový)
a jednostopové motorové vozidlá (motocykel, skúter, moped).
(3) Prevádzku parkovacích miest podľa tohto VZN bude vykonávať právnická osoba zriadená
Mestom Nové Zámky (ďalej len „mesto“) – príspevková organizácia NOVOVITAL Nové
Zámky.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie
a) dočasným parkovaním motorových vozidiel platené parkovanie na miestach vyznačených
zvislými dopravnými značkami IP 17a „Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím“ a
dodatkovou tabuľou E12 „Dodatková tabuľa s textom“ s uvedením doby dočasného
parkovania, a príslušným vodorovným dopravným značením (ďalej len „platená zóna“),
b) parkovacím lístkom z parkovacieho automatu lístok vydaný parkovacím automatom na
dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených
parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku,
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c) predplatenou neprenosnou parkovacou kartou parkovacia karta určená na opakované
parkovanie v platenej zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať motorové vozidlo na všetkých
nevyhradených parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacej karte
a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo určitého motorového vozidla,
d) predplatenou rezidentskou parkovacou kartou parkovacia karta vydaná rezidentovi,
e) rezidentom fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného parkovania.

§3
Organizovanie parkovania na verejnom priestranstve
Dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vykonáva na:
a) parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s kolmým, šikmým a pozdĺžnym státím,
b) parkoviskách.

§4
Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie
(1) Platenou zónou vymedzenou na dočasné parkovanie sú parkovacie miesta na týchto
uliciach:
Banskobystrická, B. Baldigarovcov, Björnsonova, Ernestova bašta, M. Flengera, Hollého,
L.Kassáka, Kostolná, Kraskova, Kukučínova, Majzonovo námestie, M. Oláha, Petőfiho, Pod
kalváriou, Podzámska, Pribinova, Pri gymnáziu, Radničná, F. Rákócziho, M. R. Štefánika,
Tolstého, Turecká, a na týchto
parkoviskách:
v lokalitách: Cisárska bašta (pri plavárni), Hollého (zubné stredisko), Podzámska (klub
dôchodcov; obvodný úrad), Pribinova (Bernolákov park), Turecká 1 (poisťovňa Allianz),
Turecká 2 (pri plavárni), P. Várdayho.
(2) V zóne s dopravným obmedzením „zákaz státia“ je dočasné parkovanie motorových
vozidiel na miestnych komunikáciách možné len na miestach označených zvislou dopravnou
značkou IP 17a „Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím“ a dodatkovou tabuľou
E12 „Dodatková tabuľa s textom“ s uvedením doby dočasného parkovania, a príslušným
vodorovným dopravným značením.
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§5
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel
(1) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel v platenej zóne sa platí úhrada
a) v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod., ak nie sú štátnym sviatkom a
b) v sobotu v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod., ak táto nie je štátnym sviatkom.
(2) Prevádzka platených parkovacích miest (v platenej zóne) je zabezpečená parkovacími
automatmi, ktoré slúžia k vydaniu parkovacieho lístka na krátkodobé parkovanie;
predplatenými parkovacími kartami, ktoré oprávňujú na opakované parkovanie v platenej
zóne.
(3) Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa stanovuje
a) za dočasné parkovanie pri použití lístka z parkovacieho automatu 0,50 €/ 45 minút,
b) za dočasné parkovanie pri použití predplatenej neprenosnej parkovacej karty 150 €/rok,
na polročné obdobie 75 €, na štvrťročné obdobie 40 €, na mesačné obdobie 15 €,
c) za dočasné parkovanie pri použití predplatenej rezidentskej parkovacej karty 20 €/rok
za prvú rezidentskú parkovaciu kartu, 40 €/rok za druhú rezidentskú parkovaciu kartu.
§6
Oslobodenie od parkovného
Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodení držitelia preukazov
s osobitným označením „európsky parkovací preukaz“ a osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie.
§7
Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia
(1) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič motorového vozidla – jeho vlastník
alebo držiteľ.
(2) Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka alebo
zakúpením parkovacej karty. Parkovacie karty je možné zakúpiť u prevádzkovateľa
parkovacích miest príspevkovej organizácie NOVOVITAL Nové Zámky (ďalej len
„prevádzkovateľ parkovacích miest“).
(3) Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní
a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate,
b) umiestniť zakúpený parkovací lístok za čelné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto
tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane parkovacieho lístka; v
prípade, že sa budú parkovacie lístky prekrývať a nebude jasne viditeľná doba, na ktorú majú
byť použité, bude to kontrolným orgánom považované za dočasné parkovanie bez úhrady,
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c) umiestniť predplatenú neprenosnú parkovaciu kartu, ak ako platiteľ parkovného využije
takýto platobný spôsob pre dočasné parkovanie, na čas parkovania pred jeho začiatkom
viditeľne za čelné sklo vozidla tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné z vonkajšej
strany vozidla,
d) v prípade, že je držiteľom predplatenej rezidentskej parkovacej karty, túto umiestniť na čas
parkovania za čelné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby bola možná z vonkajšej strany
motorového vozidla vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane parkovacej karty.
(4) Úhrada za dočasné parkovanie sa preukazuje
a) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu,
b) platnou neprenosnou alebo platnou rezidentskou parkovacou kartou.
(5) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
§8
Podmienky vydania parkovacích kariet
(1) Neprenosná parkovacia karta sa vydáva u prevádzkovateľa parkovacích miest po
uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a
konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla k oprávneniu držiteľa parkovacej karty s týmto
motorovým vozidlom v platenej zóne parkovať. Pre vydanie neprenosnej parkovacej karty je
žiadateľ povinný predložiť listinnú kópiu originálu a originál osvedčenia o evidencii vozidla,
na ktoré má byť neprenosná parkovacia karta vydaná. Vlastník, resp. držiteľ motorového
vozidla musí byť totožný s osobou žiadateľa.
(2) Rezidentská parkovacia karta sa vydáva u prevádzkovateľa parkovacích miest na základe
písomnej žiadosti a po uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. Rezident musí
byť zároveň vlastníkom resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada parkovaciu kartu
vydať. Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a listinnú
kópiu originálu a originál osvedčenia o evidencii motorového vozidla, ktorého vlastníkom
resp. držiteľom je.
(3) Držitelia parkovacích kariet nie sú oprávnení akokoľvek ich upravovať, duplikovať alebo
zhotovovať ich napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo k zhotoveniu
napodobeniny parkovej karty, parkovacia karta stráca platnosť.
(4) Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu parkovacej karty, držiteľ parkovacej karty je
povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest
a poškodenú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho
žiadosť novú parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia platnosti
pôvodnej parkovacej karty, teda tej, za ktorú sa vydáva náhradná. V prípade, že k zničeniu
poškodeniu alebo strate parkovacej karty dôjde v dôsledku dopravnej nehody, požiaru alebo
krádeže, držiteľ je povinný predložiť o tom potvrdenie od príslušného orgánu polície.
(5) Ak prestane držiteľ parkovacej karty používať vozidlo, na ktoré mu bola parkovacia karta
vydaná z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa motorového vozidla, je povinný o tom
informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a parkovaciu kartu je povinný
prevádzkovateľovi parkovacích miest vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť
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novú parkovaciu kartu na evidenčné číslo nového motorového vozidla s platnosťou do
uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty.
(6) Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného čísla
motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej karty
povinný o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a pôvodnú parkovaciu kartu
vrátiť. Prevádzkovateľ parkovacích miest mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu s
novými údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej
karty.
§9
Kontrolná činnosť
Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN vykonáva mestská polícia Mesta Nové Zámky.

§ 10
Prechodné ustanovenie
Parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti do
doby na nich vyznačenej.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Prevádzkový poriadok (uličného parkovania) v meste Nové Zámky účinný od
01.01.2009 prevádzkovateľa NOVOVITAL, Bezručova 21, Nové Zámky.

§ 12
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN Mesta Nové Zámky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Nových Zámkoch pod č. 102/290615
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej
tabuli Mesta - Mestského úradu Nové Zámky.

Mgr. art. Otokar Klein
primátor
V Nových Zámkoch, dňa 10.7. 2015

