Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016
Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) sa uznieslo na tomto
Dodatku č.1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 Mesta Trenčianske Teplice o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta
Trenčianske Teplice,
ktorým sa:
a) mení pôvodné znenie čl. II. VZN za nasledovné znenie:
Čl. II.
Základné pojmy
1) Vymedzenými úsekmi (ďalej len „vymedzený úsek“) sa na účely tohto VZN rozumejú
vymedzené úseky na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice označené
zvislými a vodorovnými dopravnými značkami určenými na dočasné parkovanie
motorového vozidla.
2) Dočasným parkovaním (ďalej len „dočasné parkovanie“) sa na účely tohto VZN
rozumie dočasné parkovanie motorového vozidla na vymedzenom úseku.
3) Platným parkovacím lístkom (ďalej len „platný parkovací lístok“) sa na účely tohto
VZN rozumie parkovací lístok zakúpený v parkovacom automate umiestnenom na
viditeľnom mieste pri vymedzenom úseku. Parkovací lístok mimo základných údajov
obsahuje údaj o čase jeho platnosti.
4) Základnými údajmi platného parkovacieho lístka sa na účely tohto VZN rozumie najmä
údaj o obci, číslo parkovacieho automatu, cena parkovného, čas jeho platnosti a pod.
5) Rezidenčnou kartou parkovného Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „rezidenčná
karta“) sa na účely tohto VZN rozumie karta vydaná Mestom Trenčianske Teplice
prostredníctvom klientskeho centra Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach :
-

vlastníkovi vodičského preukazu s trvalým pobytom v Trenčianskych
Tepliciach, ktorý o to požiada a predloží technické osvedčenie motorového
vozidla

-

vlastníkovi vodičského preukazu s prechodným pobytom v Trenčianskych
Tepliciach, alebo

vlastníkovi vodičského preukazu, ktorý predloží Mestu

Nájomnú zmluvu o užívaní nehnuteľnosti – bytového priestoru v Meste
Trenčianske Teplice a ktorý o to požiada môže byť Mestom vydaná rezidenčná
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karta za poplatok 60,- EUR/rok, pričom rok predstavuje 365 dní odo dňa
zakúpenia rezidenčnej karty parkovného..
6) Kartou prevádzky parkovného Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „karta
prevádzky“) sa na účely tohto

rozumie karta vydaná Mestom Trenčianske Teplice

prostredníctvom klientskeho centra Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach :
-

prevádzkovateľovi zriadenej prevádzkarne1 so sídlom v blízkosti vymedzeného
úseku, ktorý o to požiada; každej prevádzkarne môže byť pridelená iba jedna
karta prevádzky,

-

v odôvodnených prípadoch môže byť Mestom vydaná i ďalšia/ie karta/y
prevádzky za poplatok 100,- EUR/rok/ks.

7) Dočasná karta parkovného Mesta Trenčianske Teplice sa na účely tohto VZN rozumie
karta vydaná Mestom Trenčianske Teplice prostredníctvom klientskeho centra Mestského
úradu v Trenčianskych Tepliciach najmä:
-

účinkujúcemu/im na podujatiach organizovaných Mestom Trenčianske
Teplice, pričom je takáto karta vydaná na konkrétne podujatie organizované
v meste Trenčianske Teplice, alebo v iných odôvodnených prípadoch

8) Parkovacia karta pre ubytovaných (ďalej len „PKU“) – parkovacia karta vydaná
Mestom Trenčianske Teplice, ktorú v mene a na účet mesta predáva aj príslušné
ubytovacie zariadenie na území Mesta Trenčianske Teplice, alebo iná právnická osoba,
s ktorou mesto uzatvorí mandátnu zmluvu o predaji PKU. PKU je určená pre ubytovaného
hosťa, alebo klienta, ktorý je v ubytovacom zariadení ubytovaný najmenej 7 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní bez prerušenia pobytu v ubytovacom zariadení. Majiteľ
PKU nemá výhradné právo parkovať na parkovacom úseku a mieste vyznačenom
v blízkosti ubytovacieho zariadenia, kde je ubytovaný.

9)

Zamestnanecké parkovanie
a) Zamestnancom je na účely tohto VZN fyzická osoba, ktorá používa 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 predložiť písomné potvrdenie od zamestnávateľa, že je jeho
zamestnancom na trvalý pracovný pomer nie staršie ako 1 mesiac, doklad totožnosti,
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§ 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“) v znení
neskorších predpisov;
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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) až 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 môže 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, že 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.
10)

ŤZP – parkovací preukaz je preukaz vydaný podľa §44 ods. 2 Zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

11)

3PK – trojdňová parkovacia karta – parkovacia karta platná 72 po sebe nasledujúcich
hodín od momentu jej zakúpenia. 3PK vydaná Mestom Trenčianske Teplice, ktorú v mene
a na účet mesta predáva aj iná právnická osoba, s ktorou mesto uzatvorí mandátnu zmluvu
o predaji 3PK.

12) Oprávnením na užívanie vymedzených úsekov (ďalej len „oprávnenie“) sa na účely
tohto VZN rozumie užívanie 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 užívanie vymedzeného úseku na parkovanie Ul. Gen. M.R. Štefánika pre
zamestnancov definovaných v čl. II. bod 9 písm. a) tohto VZN sa rozumie užívanie
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.
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, že všetky údaje uvedené na parkovacom lístku alebo rezidenčnej karte alebo
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karte prevádzky alebo PKU alebo PKZ alebo 3PK sú čitateľné za obvyklých podmienok
z vonkajšej strany motorového vozidla. Zaplatenie úhrady je možné preukázať i správou
od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie.
14) Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch sú zmluvné ceny medzi
Mestom Trenčianske Teplice a vodičmi motorových vozidiel podľa osobitného predpisu.
15) Službou SMS sa na účely tohto VZN rozumie úhrada parkovného na vyhradených
parkovacích miest zákazníkmi prostredníctvom SMS cez mobilného operátora.
b) mení pôvodné znenie čl. IV. VZN za nasledovné znenie:
Čl. IV.
Sadzby za užívanie vymedzených úsekov
1) Sadzby úhrad za užívanie vymedzených úsekov na dočasné parkovanie sú nasledovné :
a) cena za dočasné parkovanie je 1,- €/2 hod.; každá ďalšia aj začatá dvojhodina je
spoplatnená sumou 1,- €.
b) celodenné parkovanie jednotlivo v dňoch pondelok až nedeľa nepretržite s dobou
nad 8 hod. po sebe idúcich je spoplatnené paušálnou platbou 4 €/deň,
c) trojdňové parkovanie:
-

je parkovanie na dobu 72 po sebe nasledujúcich hodín, od momentu kedy je
parkovací lístok zakúpený prostredníctvom parkovacieho automatu

-

je spoplatnené paušálnou platbou 10,- €/3 dni

-

cena 3PK (trojdňová parkovacia karta) je 10,- €
cena za dočasné parkovanie hradená službou SMS je 0,70 €/hod,-, každá ďalšia

d)

začatá hodina hradená službou SMS je spoplatnená sumou 0,70 €/hod.,
cena PKU je 2,- €/deň s výberom nasledovných druhov emisií:

e)

f)

-

7 dňová .......... 14,- €

-

10 dňová ........ 20,- €

-

15 dňová ........ 30,- €
- 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.

2) a) Majitelia ŤZP - parkovacieho preukazu sú oslobodení od úhrady za dočasné
parkovanie vo všetkých úsekoch v zmysle článku III. bod 2) tohto VZN.
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b) Majitelia rezidenčných kariet a kariet prevádzky sú oslobodení od úhrady za dočasné
parkovanie v úsekoch v zmysle článku III. bod 2) tohto VZN okrem úseku na Štúrovej
ulici a úseku na Jesenského ulici.
3) Používať rezidenčnú kartu, kartu prevádzky alebo KZ môže len ten, komu bola vydaná
a používať PKU a PKZ a 3PK môže len ten, komu bola predaná. Za dodržiavanie
predchádzajúcej vety je zodpovedný ten komu bola karta vydaná alebo predaná.
4) Mesto Trenčianske Teplice nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového
vozidla vzniknú pri dočasnom parkovaní.
c) mení čl. VIII. VZN za nasledovné znenie:
Čl. VIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) VZN

č. 8/2016 bolo schválené uznesením č. 62/XI/2016 Mestského zastupiteľstva

v Trenčianskych

Tepliciach

dňa

30.11.2016

a nadobudlo

účinnosť

15.

dňom

od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2)

Tento Dodatok č.1 k VZN bol schválený uznesením č. 9/IV/2017 Mestského
zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach dňa 26.4.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

3) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Trenčianskych Tepliciach.
4) Jednotlivé časti alebo ustanovenia tohto VZN v znení Dodatku č. 1, ktorými Mesto plní
úlohy štátnej správy2, a ktoré by boli v rozpore Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy sú neplatné3;
v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej úpravy a normatívnych právnych
aktov, s ktorými by bolo toto VZN v znení Dodatku č. 1 v rozpore, pričom ostatné
ustanovenia VZN v znení Dodatku č. 1 ostávajú platné a účinné.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 26.4.2017
PhDr. Štefan Škultéty
primátor
Zverejnené: 27.4.2017
Zvesené:
2
3

čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
primerane § 6 ods. 2 Zákona o obecnom zriadení.
5

