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Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 5 písm. a) bod 5, 6 a § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„cestný zákon“) vydáva pre územie mesta Snina toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 149/2019
o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
na území mesta Snina
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky povoľovania
vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej
len „ZŤP/S“) na území mesta Snina (ďalej len „mesta“), vymedzuje úseky miestnych komunikácií
určené na vyhradené parkovisko, postup povoľovania a poplatky za vyhradené parkoviská.
§2
Základné pojmy
1. Miestne komunikácie - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí
a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií.1
2. Dopravné značenie - zvislé a vodorovné dopravné značky a dopravné zariadenia2 používané na
riadenie cestnej premávky.
3. Parkovacie miesto - úsek miestnej komunikácie vymedzený obcou na dočasné parkovanie
motorových vozidiel.3
4. Vyhradené parkovisko - parkovacie miesto vyznačené zvislými a vodorovnými dopravnými
značkami, na ktoré bolo vydané povolenie mesta4.
§3
Podmienky povoľovania vyhradeného parkoviska
1. Vyhradené parkovisko s určením dopravného značenia povoľuje mesto.
2. Na povolenie vyhradeného parkoviska nie je zákonný nárok.
3. Povolenie na vyhradené parkovisko je možné vydať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom s trvalým pobytom v meste Snina, ktorá vlastní parkovací preukaz.
§ 4b ods. 1 cestného zákona
Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
3
§ 6a ods. 1 cestného zákona
4
§ 3 ods. 2 cestného zákona
1
2

2

4. Žiadateľ o povolenie vyhradeného parkoviska:
a) musí mať trvalý pobyt v lokalite žiadaného vyhradeného parkoviska,
b) nevlastniť ani nemať v prenájme garáž, resp. vyhradené parkovisko v meste.
5. Povolenie na vyhradené parkovisko je možné vydať len pre jedno motorové vozidlo a jeden byt.
6. Vyhradené parkovisko môže byť povolené pre motorové vozidlo s najväčšou prípustnou
hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg.
7. Povolenie vyhradeného parkoviska podľa ods. 3 sa vydáva na dobu neurčitú. Povolenie stráca
platnosť pri zmene podmienok, za ktorých bolo vydané, pokiaľ žiadateľ nepožiadal o jeho
zmenu.
8. Na povolené vyhradené parkovisko nie je dovolené osadiť žiadne parkovacie zariadenie na
zabránenie alebo obmedzenie vjazdu vozidiel (parkovacia zábrana, parkovací stĺpik a pod.).
V prípade porušenia tejto podmienky bude vyhradené parkovisko, po neuposlúchnutí písomnej
výzvy mesta k odstráneniu parkovacieho zariadenia, zrušené.
9. Držiteľ vyhradeného parkoviska je povinný bezodkladne oznámiť mestu akúkoľvek zmenu
údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie vyhradeného parkoviska. V prípade
zistenia rozporu medzi predloženými dokladmi, na základe ktorých bolo určené použitie
dopravného značenia a povolené vyhradené parkovisko, a skutočnosťou, bude vyhradené
parkovisko po písomnom oznámení mesta zrušené.
§4
Vymedzené úseky miestnych komunikácií na vyhradené parkovisko
1. Vymedzené úseky miestnych komunikácií určené na vyhradené parkovisko musia byť
vyznačené schváleným a určeným dopravným značením.
2. Mesto si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie
miesta.
§5
Postup povoľovania vyhradeného parkoviska
1. Povolenie na vyhradené parkovisko vydáva mesto na základe žiadosti, stanoviska správcu
pozemnej komunikácie, stanoviska Komisie verejného poriadku, dopravy a bezpečnosti
Mestského zastupiteľstva v Snine a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu.
2. Žiadosť o povolenie / zmenu vyhradeného parkoviska obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu,
b) zdôvodnenie žiadosti,
c) opis lokality, ulice, parkoviska, na ktorom žiada o umiestnenie vyhradeného parkoviska
vrátane situačného nákresu s návrhom umiestnenia vyhradeného parkoviska a dopravného
značenia,
d) doklad preukazujúci vzťah žiadateľa k motorovému vozidlu a technický preukaz
motorového vozidla,
e) prehlásenie o nevlastnení / o nájme garáže, vyhradeného parkoviska v meste,
f) preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
g) parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,
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h) súhlas dotknutej osoby s použitím osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.5
3. Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska bude zamietnutá v prípade, že:
a) je neúplná a žiadateľ žiadosť ani po predchádzajúcej výzve v určenej lehote predpísaným
spôsobom nedoplní,
b) nie sú splnené podmienky stanovené týmto VZN.
§6
Poplatok za vyhradené parkovisko
1. Poplatkom za vyhradené parkovisko sú finančné náklady spojené s označením, zmenou
a odstránením dopravného značenia na vyhradené parkovisko.
2. Žiadateľ podľa § 3 ods. 3 znáša finančné náklady spojené s označením a zmenou dopravného
značenia na vyhradené parkovisko vo výške 50 % celkových nákladov, náklady za odstránenie
sú bez poplatku.
3. Suma pre zriadenie vyhradeného parkoviska pre žiadateľa podľa § 3 ods. 3 je stanovená mestom
každý rok k 1. januáru a platná na celý nasledujúci rok.
4. Poplatok sa platí jednorazovou splátkou na účet mesta do 30 dní odo dňa prevzatia povolenia na
vyhradené parkovisko. Doklad o zaplatení poplatku predloží žiadateľ mestu.
5. V prípade nezaplatenia celého určeného poplatku v termíne podľa ods. 4 sa povolenie na
vyhradené parkovisko ruší.
6. Po predložení dokladu o zaplatení poplatku podľa ods. 4 mesto vystaví objednávku poverenej
organizácii správcu miestnej komunikácie na zriadenie vyhradeného parkoviska.
7. Za údržbu, čistenie a technický stav parkoviska (včítane zvislého a vodorovného dopravného
značenia) zodpovedá mesto.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Vyhradené parkoviská povolené pred účinnosťou tohto VZN pre osoby podľa § 3 ods. 3
zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané.
2. Vyhradené parkoviská povolené na miestnych komunikáciách mimo osôb ZŤP/S pred
účinnosťou tohto VZN sa rušia dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. 126/2014 o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní
parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom.
4. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Snine na zasadnutí dňa 26. 09. 2019 uznesením
č. 93/2019 a nadobúda účinnosť dňa 12. 10. 2019.

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta
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Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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