
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2021 

 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území  obce Lesnica 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lesnica 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 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica. 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:  

a. podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území obce Lesnica,  

b.  spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,  

c. výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1 

d. spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia,  

e. oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.  

2. Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a. vymedzenými úsekmi – úseky miestnych komunikácií, označené zvislými a 

vodorovnými dopravnými značkami, určené na dočasné parkovanie motorových 

vozidiel (ďalej aj ako „parkoviská“ alebo „parkovacie miesta“),  

b. parkovacia závora – dopravné zariadenie, ktoré slúži na oddelenie a vyhradenie 

parkovacích miest a na reguláciu vjazdu vozidiel do vyhradených miest, 

c. zónou plateného parkovania – cesta od výstupišťa pltí až po parkovaciu závoru pri 

Chate Pieniny (ďalej aj ako „zóna“), podrobne graficky určená v prílohe č. 1 tohto VZN 

d. dočasným parkovaním – dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií,  

e.  parkovacím systémom - technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu  

a kontrolu úhrady parkovného, 

f. doba spoplatnenia - časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak 

VZN alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

 

Článok 2 

Vymedzené úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie na území obce Lesnica  
1. Vymedzené úseky miestnych komunikácií slúžiace na dočasné parkovanie sa na účely tohto VZN 

zaraďujú do jednej zóny plateného parkovania- cesta od výstupišťa pltí až po parkovaciu závoru 

pri Chate Pieniny- podrobne graficky určená v prílohe č. 1 tohto VZN. 

2. Vymedzené úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie musia byť riadne 

vyznačené schváleným a určeným vodorovným a zvislým dopravným značením.  

 

Článok 3 

Prevádzka parkovacích miest 
1. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa čl. 2 

tohto VZN zabezpečuje obec Lesnica (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

2.  Prevádzkový poriadok spracovaný v súlade s týmto VZN musí obsahovať najmä:  

a. zoznam úsekov miestnych komunikácií určených na dočasné parkovanie resp. ich 

grafické znázornenie,  

b. dobu spoplatnenia,  

c.  výšku úhrady za dočasné parkovanie,  

d. spôsob platenia úhrady a kontrola zaplatenia úhrady,  

e. druhy parkovacích kariet a podmienky pre ich vydanie,  

f. povinnosti a práva držiteľa parkovacej karty,  

g. zodpovednosť za vzniknuté škody.  

3. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa vydáva v súlade s týmto VZN. 

 

                                                      
1 Zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení 



Článok 4  

Doba spoplatnenia 

1. Doba spoplatnenia v  zóne plateného parkovania je v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod. 

Parkovanie mimo vymedzenú dobu je v zóne bezplatné, pričom vstup je povolený iba pre 

motorové vozidlá s povolením na podnikateľskú činnosť a zásobovanie.  

 

Článok 5 

Úhrada za dočasné parkovanie 

1. Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v 

čase doby spoplatnenia je prípustné len za úhradu podľa platného cenníka, ktorý tvorí Prílohu 

č. 2 tohto VZN, ak VZN alebo osobitný predpis neustanovuje inak.  

2. Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií musí byť 

zaplatená vopred, na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby 

spoplatnenia.  

3. Parkovné je možné uhradiť zakúpením parkovacej karty.  

4. Parkovné sa platí za vstup, bez ohľadu na dĺžku dočasného parkovania počas jedného 

kalendárneho dňa  až do opustenia parkovacej zóny. V prípade opätovného vstupu v ten istý 

deň je sadzba rovnaká. 

 

Článok 6 

Parkovacia karta 
1. Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach 

v zóne plateného parkovania. 

2. Na riadne zaplatenie parkovného je potrebné zakúpiť parkovaciu kartu v sume 10 € za vstup. 

3. Ubytovaní hostia v penzióne Chata Pieniny sú povinní využívať parkovacie miesta penziónu za 

budovou.  

4. Parkovacie karty je možné si zakúpiť na Obecnom úrade Lesnica, Lesnica 26, 065 33 a pri Chate 

Pieniny, cez parkovací automatický systém, podrobnosti upraví Prevádzkový poriadok. 

 

Článok 7 

Preukazovanie úhrady parkovného 

1. Parkovaciu kartu je potrebné umiestniť za čelné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna 

kontrola všetkých údajov na lícnej strane karty. Parkovacia karta musí byť takto umiestnená 

počas celej doby parkovania vozidla na parkovisku v čase doby spoplatnenia.  

2. Parkovné prostredníctvom parkovacej karty  je uhradené, ak  

a) je parkovacia karta platná,  

b) EČV parkujúceho vozidla sa zhoduje s EČV uvedeným v parkovacej karte,  

c) parkovacia karta je umiestnená za čelným sklom motorového vozila. 

3. Ak nie sú splnené podmienky podľa  predchádzajúceho bodu, považuje sa to za nezaplatenie 

úhrady za dočasné́ parkovanie motorového vozidla.  

 

Článok 8 

Oslobodenie od úhrady parkovného 

1. Od úhrady parkovného sú oslobodené:  

a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

SR, ozbrojených síl a zborov SR a obce Lesnica a vozidlá poverených osôb na 

výkon prevádzkovania a konroly obcou Lesnica, 

b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri 

služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu v zmysle zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri služobnom výkone,  

2. Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 

vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla alebo iným preukazom 

dokladujúcim oslobodenie od úhrady parkovného, alebo parkovacím preukazom osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím. Preukazy podľa predchádzajúcej vety musia byť umiestnené 

v motorovom vozidle na viditeľnom mieste tak, aby všetky potrebné údaje boli čitateľné z 

vonkajšej strany motorového vozidla.  

 



Článok 9 

Orgány dozoru a sankcie 

1.  Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

a) starosta obce Lesnica, 

b) poverení zamestnanci Prevádzkovateľa (ďalej len „orgán dozoru“).  

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov2.  

3. Za porušenie ustanovení tohto VZN sa považuje ich nedodržanie najmä neuhradenie 

parkovného.  

Článok 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Lesnica č. 2/2016 o poplatkoch za dočasné 

parkovanie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach na území obce Lesnica. 

2. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 21.05.2021 do 08.06.2021, schválené VZN bolo 

vyvesené na úradnej tabuli od 15.06.2021 do 30.06.2021. 

3. Toto VZN č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území obce Lesnica bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

v Lesnici dňa 15.06.2021 a nadobúda účinnosť 01.07.2021 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Gondek 

starosta obce 

  

                                                      
2 Najmä: Zákon 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 

znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  
 



Príloha č. 1 

Grafické vyobrazenie zóny plateného parkovania  

 

  



Príloha č. 2 

Cenník parkovného  
 

 

P.č. N á z o v Doba použitia Cena s DPH 

1. 

 

Parkovacia karta/lístok z park. automatu za vstup 10 € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Všeobecné informácie: 
1. Parkovacie karty (ďalej len "PK ) uvedené v cenníku platia vo vymedzenej zóne s 

dopravným obmedzením  označenej dopravnou značkou IP 15b na parkovacích miestach 

označených značkou IP 12  

2. Parkovacie karty sú vodiči povinní vyložiť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto.  

3. Parkovacie karty sú vodiči povinní používať v pracovné dni v čase 7.00 - 22.00 hod.  

4. V cene parkovacích služieb sú zahrnuté náklady na projektovanie, realizáciu a údržbu 

príslušného dopravného značenia, letné čistenie a zimnú údržbu parkovacích miest, údržbu 

povrchu parkovacích miest, monitorovanie parkovacích miest a ostatné náklady. 

5. Cena je stanovená dohodou podľa zákona č.18/1996 Z.z. NR SR o cenách. 

 


