NÁVRH
Mesto Trenčianske Teplice na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“)
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ...... /2019
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice
v znení Dodatkov č. 1. až 3.
Článok 1
1. V Článku II. sa vypúšťa celý odsek č. 9) znejúci nasledovne :
„a) Zamestnancom je na účely tohto VZN fyzická osoba, ktorá pouţíva motorové vozidlo
za účelom dochádzania do práce a je v zamestnaneckom pomere na trvalý pracovný
pomer u zamestnávateľa, ktorý svoju činnosť vykonáva v katastrálnom území Mesta
Trenčianske Teplice.
Zamestnanec, ktorý si zamestnanecké parkovanie v zmysle tohto VZN bude
uplatňovať, je povinný predloţiť písomné potvrdenie od zamestnávateľa, ţe je jeho
zamestnancom na trvalý pracovný pomer nie staršie ako 1 mesiac, doklad totoţnosti,
vodičský preukaz a technické osvedčenie motorového vozidla na klientske centrum
MsÚ Trenčianske Teplice.
b) Parkovací úsek pre zamestnancov pri splnení podmienok uvedených v písm. a) tohto
bodu je len parkovací úsek „Ul. Gen. M.R. Štefánika“ – článok III. bod 2) tohto
VZN. Na ostatných parkovacích úsekoch je parkovanie pre zamestnancov
spoplatnené podľa čl. IV., ods. 1 písm. a) aţ d).
c) Parkovacia karta zamestnanca (ďalej len „PKZ“) – ročná parkovacia karta
zakúpená zamestnancom podľa písm. a) tohto bodu prostredníctvom klientskeho
centra MsÚ Trenčianske Teplice. Majiteľ PKZ môţe dočasne parkovať len na
parkovacom úseku „Ul. Gen. M.R. Štefánika“. Na ostatných úsekoch v zmysle
článku III. bod 2) tohto VZN je PKZ neplatná.
d) Karta zamestnanca (ďalej len „KZ“) sa vydá prostredníctvom klientskeho centra
MsÚ Trenčianske Teplice zamestnancovi len na základe originálu platného
písomného potvrdenia od zamestnávateľa, ţe sú súčasne splnené podmienky uvedené
v čl. II., bod 9, písm. a) tohto VZN. KZ je platná 1 rok od jej vydania. Vydanie KZ
nie je spoplatnené.“

2. V Článku II. sa odsek č. 9) nahrádza nasledovným znením :
„9) Zamestnanecké parkovanie
Parkovacia karta zamestnanca (ďalej len „PKZ“) a karta zamestnanca (ďalej len „KZ“)
stráca účinnosť dňom platnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia. Drţiteľovi PKZ bude
vrátená alikvotná čiastka zaplatených finančných prostriedkov za obdobie, kedy bola jej
účinnosť zrušená a jej drţiteľ mal zaplatený poplatok za jej zakúpenie.“
3. Vypúšťajú sa všetky vetné spojenia s PKZ a KZ a to konkrétne :
3.1 Článok II. odsek 12 sa mení na nasledovné znenie :
„12 Oprávnením na užívanie vymedzených úsekov (ďalej len „oprávnenie“) sa na účely
tohto VZN rozumie uţívanie vymedzených úsekov motorovými vozidlami s viditeľným
označením platným parkovacím lístkom alebo rezidenčnou kartou alebo kartou
prevádzky alebo PKU. alebo PKZ (pri PKZ platí len pre parkovací úsek Ul. Gen.
M.R. Štefánika). Oprávnením na uţívanie vymedzeného úseku na parkovanie Ul.
Gen. M.R. Štefánika pre zamestnancov definovaných v čl. II. bod 9 písm. a) tohto
VZN sa rozumie uţívanie vymedzeného úseku „Ul. Gen. M.R. Štefánika“ motorovými
vozidlami s viditeľným označením platným parkovacím lístkom spolu s KZ vydanou
klientskym centrom MsÚ, alebo s viditeľným označením platnej PKZ.
3.2 Článok II. odsek 13 sa mení na nasledovné znenie :
„13 Viditeľným označeným motorového vozidla sa na účely tohto VZN rozumie
umiestnenie platného parkovacieho lístka alebo rezidenčnej karty alebo karty
prevádzky alebo PKU alebo PKZ alebo 3PK na viditeľnom mieste za čelným sklom v
motorovom vozidle tak, ţe všetky údaje uvedené na parkovacom lístku alebo
rezidenčnej karte alebo karte prevádzky alebo PKU alebo PKZ alebo 3PK sú
čitateľné za obvyklých podmienok z vonkajšej strany motorového vozidla. Zaplatenie
úhrady je moţné preukázať i správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu
za dočasné parkovanie.“
3.3 Článok IV. odsek 3 sa mení na nasledovné znenie :
„3 Pouţívať rezidenčnú kartu a kartu prevádzky alebo KZ môţe len ten, komu bola
vydaná a pouţívať PKU a PKZ a 3PK môţe len ten, komu bola predaná. Za
dodrţiavanie predchádzajúcej vety je zodpovedný ten komu bola karta vydaná alebo
predaná.“
4. V článku III. v odseku č. 1) sa vypúšťa písm. a) znejúce nasledovne :
„a) Ul. Gen. M.R. Štefánika,“
5. Článok III. odsek č. 1) sa mení na nasledovné znenie :
„a) Hviezdoslavova ulica,
b) Jesenského ulica,
c) Nádraţná ulica,
d) Hurbanova ulica
e) Štúrova ulica“

6. V článku IV., odsek č. 1) sa vypúšťa písm. f) znejúce nasledovne :
„- cena PKZ je 100 €/rok jednorazovo splatné na celé obdobie (0,27€/24h)
- cena za dočasné parkovanie pre zamestnancov definovaných v čl. II. bod 9 písm.
a) na vymedzenom parkovacom úseku „Ul. Gen. M.R. Štefánika“
prostredníctvom parkovacieho automatu je 0,50 €/24h.“
7. Článok IV., odsek č. 6) písm. a) sa zmenou posledných dvoch viet mení na nasledovné
znenie :
„a) Na vyhradené parkovacie miesto bez spoplatnenia na časti miestnych komunikácií po
dobu vyhradenia parkovacieho miesta v zmysle dopravného značenia, podľa ods. 5 tohto
článku má nárok vodič motorového vozidla, ktoré sa pouţíva v súvislosti s prepravou
osoby, ktorá je drţiteľom preukazu ŤZP – parkovací preukaz. Ţiadateľ o takéto
vyhradené parkovacie miesto musí vyplniť formulár, ktorý dostane v klientskom centre
Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach a spolu s povinnými prílohami ho doručí na
mestský úrad. Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať je trvalý pobyt v lokalite, kde
ţiada o vydanie povolenia na parkovacie miesto. Ďalej musí mať preukaz ŤZP –
parkovací preukaz a posudok úradu práce, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu
prepravu. Ţiadateľ musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla a nepodnikať
s ním.Za rovnakých podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta ţiadajú aj zákonní
zástupcovia zdravotne ťaţko postihnutých detí, resp. zástupcovia zdravotne ťaţko
postihnutých detí na základe iného právneho vzťahu.“
8. Článku IV., odsek č. 6), písm. c) sa mení na nasledovné znenie :
„c) Vyhradené parkovacie miesto podľa písm. a) tohto odseku sa vydáva na obdobie do
ďalšieho posúdenia zdravotného stavu príslušným Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny vydaného podľa osobitných právnych predpisov s tým, ţe pred uplynutím tejto
doby môţe ţiadateľ poţiadať o predĺţenie vyhradenia parkovacieho miesta ak sú splnené
podmienky, za ktorých bolo parkovacie miesto vyhradené. Prílohou ţiadosti je čestné
prehlásenie o tom, ţe podmienky, za ktorých bolo povolené vyhradenie parkovacieho
miesta stále trvajú.“
Článok 2
Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Trenčianskych Tepliciach dňa
.................. 2019 uznesením .................................................... a nadobúda účinnosť
........................................

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 10.06.2019
Vyvesené: 10.06.2019

