Dodatok č.1
Dodatok č. 1 k VZN Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

VZN obce Nesluša č. 3/2015 sa dodatkom mení a dopĺňa takto :
1. V článku 3 - Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách
sa v odseku 3 písm. a/ za slovami „parkovisko pred miestnym cintorínom,“
vkladajú slová „parkovisko na Žrebíkoch v radovej zástavbe domov,“.
2. V článku 3 - Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách
sa v odseku 6 v prvej vete za slovami „v odôvodnených prípadoch “ vypúšťajú
slová „prenajať verejné priestranstvo na parkovanie a státie“ a vkladajú sa
slová „na základe žiadosti z verejného priestranstva vyhradiť priestor za účelom
trvalého parkovania a státia“.
3. V článku 3 - Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách
sa vypúšťa odsek 7 a doterajší odsek 8 sa označí ako odsek 7.
4. V článku 3 - Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách
sa vkladajú nové odseky č. 8 až 18 , ktoré znejú nasledovne :
8. Vyhradené parkovacie miesto na verejnom priestranstve môže byť
žiadateľovi pridelené len za podmienky, že žiadateľ nemôže parkovať
na vlastnom pozemku.
9. Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci môže v obytných zónach
požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu
jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní
žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť
uvedené meno, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, miesto vyhradenia
parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého
pobytu – ulica, pred alebo pri akom súpisnom čísle objektu a k žiadosti
musí byť priložený situačný nákres s označením konkrétneho

parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré
bude parkovacie miesto vyhradené.
10. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie resp. právnická osoba so
sídlom podnikania alebo prevádzkou v obci Nesluša môže požiadať
o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp.
sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, resp. v užívaní
žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť
uvedený obchodný názov, sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho
miesta – ulica, pred alebo pri akom súpisnom čísle objektu, k žiadosti
musí byť priložený situačný nákres
s označením konkrétneho
parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré
bude parkovacie miesto vyhradené.
11. Po odsúhlasení žiadosti obecným zastupiteľstvom bude žiadateľovi
vydaná parkovacia karta, ktorou žiadateľ preukazuje oprávnenosť
parkovania na vyhradenom parkovacom mieste.
12. V prípade, že v priebehu platnosti povolenia na trvalé parkovanie
vozidla príde k zmene evidenčného čísla vozidla, resp. k zmene vozidla,
pre ktoré je vyhradené parkovacie miesto, držiteľ vozidla je túto
skutočnosť povinný nahlásiť v lehote 15 dní od uskutočnenia zmeny
Obecnému úradu v Nesluši.
13. Zánik osobitného užívania verejného priestranstva – trvalého
parkovania, ktoré bolo schválené na dobu neurčitú :
a. na základe písomnej
žiadosti užívateľa vyhradeného
parkovacieho miesta
b. Obecný úrad 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
14. Každé parkovacie miesto bude mať rozmery – 2,5 x 5 m (12,5 m2).
Iné rozmery parkovacieho miesta musia byť odsúhlasené obecným
zastupiteľstvom.
15. Parkovacie miesto na verejnom priestranstve bude vyznačené bielou
farbou v určených rozmeroch. Vyznačenie parkovacieho miesta
zabezpečí Obecný úrad v Nesluši. Úpravu a údržbu parkovacieho
miesta si bude zabezpečovať žiadateľ na vlastné náklady.
16. Na parkovacom mieste sa zakazuje výstavba akýchkoľvek stavieb.

17. Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého
parkovania vozidla vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako
parkovisko pre vozidlo bude žiadateľovi vyrubená daň za užívanie
verejného priestranstva. Obec vyrubí daň za užívanie verejného
priestranstva rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
18. Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé
parkovanie môže byť vydané na dobu neurčitú alebo na presne určené
obdobie, podľa predloženej žiadosti.
5. V článku 5 - Úprava parkovania v čase zvozu komunálneho odpadu
sa v prvej vete za slovom „zakazuje“ vkladajú slová „dočasne alebo trvale“.
6. V článku 6 - Úprava parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií
sa v prvej vete za slovom „zakazuje“ vkladajú slová „dočasne alebo trvale“.
7. V článku 8 – Sankcie
sa v prvej vete za slovami „ tohto VZN“ vypúšťajú slová „a zabráni tým“ a
vkladá sa čiarka a slovo „zabráni“ .
8. Na konci VZN sa vkladá príloha č. 1 – Žiadosť o povolenie osobitného
užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla.
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Nesluši č. IV-7/2015 zo dňa 26.6.2015
Tento dodatok nadobúda účinnosť 13.7.2015
Návrh vyvesený : 8.6.2015
Dodatok schválený : 26.6.2015
Dodatok vyvesený : 27.6.2015

Príloha č. 1
ŽIADATEĽ ................................................................................................................................................................................
Meno,/obchodný názov , adresa trvalého pobytu/sídlo

Rodné číslo / IČO / DIČ: ...........................................................................................................................
Číslo tel.: ...................................................................................................................................................
Obec Nesluša
023 41 Nesluša

V Nesluši dňa .............................

Vec: Žiadosť o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva – trvalé parkovanie
vozidla
Žiadam Obec Nesluša o povolenie osobitného užívania verejného priestranstva za účelom
trvalého parkovania vozidla vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre
osobné motorové vozidlo :
Súkromné, firemné /názov, adresa/ :.....................................................................................................
EČV

: .................................................................................................

Typ motorového vozidla

: .....................................................................................................

Miesto parkovania
Povolenie žiadam vydať

: .....................................................................................................
**

: od ........................ do ..na dobu neurčitú ..
od ........................ do..................................

O vyhradené parkovacie miesto žiadam z dôvodu *:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
S pozdravom
........................................................

podpis žiadateľa
Prílohy: Situačný nákres požadovaného miesta
Osvedčenie o evidencii vozidla – kópia
Preukaz ZŤP, ZŤP-S . kópia /**
/* napr. vyhradenie pre držiteľa preukazu ŤZP/ŤZP-S v mieste bydliska, nemožnosť parkovania na
vlastných, resp. iných ako verejných pozemkoch
/** nehodiace sa preškrtnite
Neprehliadnite pokyny na druhej strane !

Informácie a pokyny pre žiadateľa:
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely VZN č. 2/2014 o miestnych daniach sú všetky verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce (komunikácie, námestia, parky, ihriská a chodníky
atď.).Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, na ktoré má obec
uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu (§ 663Občianskeho zákonníka)
3. Za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla
vyhradením priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre vozidlo bude žiadateľovi
vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva.
4. Žiadateľ – fyzická osoba môže v obytných zónach požiadať o vyhradenie jedného
parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp.
v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedené meno,
adresa trvalého pobytu a rodné číslo, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne
súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom súpisnom čísle objektu a
k žiadosti musí byť priložený situačný nákres s označením konkrétneho parkovacieho miesta
a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.
5. Žiadateľ – právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného
k miestu jeho sídla, resp. sídla jeho prevádzky a k vozidlám vo vlastníctve, resp. v užívaní
žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí byť uvedený obchodný názov,
sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta – ulica, pred alebo pri akom súpisnom
čísle objektu, k žiadosti musí byť priložený situačný nákres s označením konkrétneho
parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii vozidla, pre ktoré bude parkovacie
miesto vyhradené.
6. Po odsúhlasení žiadosti obecným zastupiteľstvom bude žiadateľovi vydaná parkovacia karta,
ktorou žiadateľ preukazuje oprávnenosť parkovania na vyhradenom parkovacom mieste.
7. V prípade, že v priebehu platnosti povolenia na trvalé parkovanie vozidla príde k zmene
evidenčného čísla vozidla, resp. k zmene vozidla, pre ktoré je vyhradené parkovacie miesto,
držiteľ vozidla je túto skutočnosť povinný nahlásiť v lehote 15 dní od uskutočnenia zmeny
Obecnému úradu v Nesluši. Vyznačenie parkovacieho miesta zabezpečí Obecný úrad v
Nesluši v termíne podľa poveternostných podmienok.
8. Rozmery parkovacích miest stanovuje príslušná norma
( STN 73 6056 Odstavné
a parkovacie plochy cestných vozidiel ). Minimálna plocha jedného parkovacieho miesta
v zmysle STN 73 6056 je 11 m2 ( 2,2 x 5 m ) .

