
Dôvodová správa

Návrh  na  zmenu  VZN  č.  3/2015 o  parkovaní  a  státi  vozidiel  na  miestnych  komunikáciach  a
verejných  priestranstvách  obce  Nesluša  bol  uskutočnený  z  dôvodu  doplnenia  a  upresnenia
informácií pre občanov a zároveňaby bolo VZN v súlade so zákom. 

Zoznam častí VZN , v ktorých boli navrhnuté zmeny:

1) čl. 2 , pism. b) a pism f) 
b) verejným parkoviskom – miesto na zastavenie a státie motorového vozidla, napojené na miestne

komunikácia, resp. na štátnu cestu; na parkovisku môžu byť vyznačené parkovacie plochy  vodorovným
dopravným značením

c) parkovisko pred bytovým domom – miesto pre zastavenie a státie motorového vozidla, slúžiace  
vlastníkom alebo nájomcom v bytových domoch
f)  dočasným  parkovaním  vozidla  –  parkovanie  a  státie  vozidla  na  verejnom  priestranstve

nepresahujúcom 12 hodín; pri dočasnom parkovaní musí byť na viditeľnom mieste vo vozidle vystavená
parkovacia karta s vyznačenou dobou zastavenia vozidla. Karta bude vydávaná na požiadanie  na
obecnom úrade. 

- úprava textu – vloženie písmena b) a c) , úprava písmena f) , úprava textu slúžiaca na ozrejmenie
základných pojmov pre verejnosť

2) čl. 3 , ods. 1 , ods. 3 pism. a) , pism. b) , pism. d) , ods. 13 pism. a), pism. b)
1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Nesluša je pre všetky
druhy  vozidiel  povolené  v čase  od  6:00  do  18  :00;  v období  od  18:00  do  6:00  je  státie  na  verejných
komunikáciách  zakázané,  tento  zákaz  sa  netýka  verejných  parkovísk  a parkovísk  pri  bytových  domoch.
Uvedené  neplatí,  ak  toto  VZN alebo  zákon  č.  8/2009  Z.  z.  o  cestnej  premávke  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon)  stanovuje inak.
3. Na parkovanie a státie motorových vozidiel na dopravu cestujúcich s najviac ôsmimi sedadlami okrem
sedadla pre vodiča slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:

a) verejné parkoviská - pred Kultúrnym domom, parkovisko pred miestnym cintorínom, parkovisko
na Žrebíkoch v radovej zástavbe domov, pred základnou školou a na parkovacej ploche ObÚ a pred ihriskom
ObÚ – viď mapová príloha.

b) parkoviská pred bytovými domami – parkovisko pred bytovým domom č.  963,  parkovisko pri
školských bytovkách pri ZŠ Kutiny, parkovisko pri bytovom dome č 1027 – pri OcÚ

d) miestne komunikácie na dočasné parkovanie vozidiel na prepravu cestujúcich s najviac ôsmimi
sedadlami okrem sedadla pre vodiča, ak státie motorových vozidiel nie je v rozpore s ustanoveniami cestného
zákona a ustanoveniami tohto VZN a platným zvislým a vodorovným dopravným značením
13. Zánik osobitného užívania verejného priestranstva – trvalého parkovania, ktoré bolo schválené na dobu
neurčitú :

a) na základe písomnej žiadosti užívateľa vyhradeného parkovacieho miesta 
b) Obec môže zrušiť osobitné užívanie verejného priestranstva z nasledovných dôvodov –

• na verejnom priestranstve je plánovaná výstavba,
• neuhradenie dane v stanovenej lehote ani po doručení výzvy na nedoplatok.

- úprava textu – informovanie občanov o možnosti parkovania v Obci , zániku užívania verejného
pristranstva – trvalého parkovania

3) čl. 5

Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zakazuje dočasne alebo trvale parkovať a stáť všetkým
druhom vozidiel na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho odpadu. Čas zvozu komunálneho
odpadu je určený v harmonograme, ktorý je súčasťou Zmluvy o zvoze komunálneho odpadu podpísanej
medzi  obcou  Nesluša  a  zberovou  spoločnosťou  na  príslušný  kalendárny  rok.  Harmonogram  zvozu
komunálneho odpadu je uverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce a verejne sa
vyhlasuje obecným rozhlasom.



- úprava textu – lepšia formulácia textu, schválenie VZN v súlade so zákonom

V Nesluši dňa 15.11.2017

Vypracovala Ing. Andrea Šímová

Ing. Ján Vojtek 
predseda komisie


