
PRACOVNÁ VERZIA 2017 
 

Schválené:       

Vyhlásené:       

Účinnosť :        

 

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na   tomto 

 

 

 

 Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen č. ..... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií pri bytových domoch v sídliskovej zástavbe na 

území mesta Zvolen 

 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva na účely organizovania dopravy na území mesta 

Zvolen.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

dočasného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií pri bytových domoch 

v sídliskovej zástavbe na území mesta Zvolen, určuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích 

miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a preukázania jej zaplatenia.  

3. Vydaním tohto všeobecne záväzného nariadenia nebude ohrozená bezpečnosť ani plynulosť 

cestnej premávky ani iný verejný záujem. 

 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

 

a) motorovým vozidlom motorové vozidlo kategórie L, M1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej 

štyri kolesá a pouţívajú sa na prepravu osôb) s dĺţkou do 5,5 m, N1 (motorové vozidlá projektované a 

konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 

kg)s dĺţkou do 5,0m, N2  s dĺţkou do 5,0 m,1  

b) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií  pri bytových domoch v sídliskovej zástavbe, v  čase od 16:00h do 07:00h nasledujúceho 

dňa v pracovných dňoch a od 00:00 do 24:00 v dňoch pracovného pokoja, v ktorom je moţné 

vyuţívať parkovacie plochy vyznačené  zónovými dopravnými značkami  výlučne na základe platnej 

rezidentskej,  

c)  zóny dočasného parkovania  vymedzené úseky miestnych komunikácií podľa §4 tohto nariadenia,  

d) rezidentom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  

    d1) má trvalý pobyt v príslušnej zóne dočasného parkovania na území mesta Zvolen
2
 alebo je 

vlastníkom, spoluvlastníkom resp. bezpodielovým spoluvlastníkom bytu v príslušnej zóne dočasného 

                                                 
1
 zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 

zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 
2
 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov v znení 

neskorších predpisov  



parkovania a   

    d2) je drţiteľom motorového vozidla kategórií špecifikovaných v písm. a) tohto nariadenia alebo má 

motorové vozidlo evidované na svoju ţivnosť, alebo uţíva motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej 

osoby, ktorá je jeho zamestnávateľom a zamestnávateľ mu umoţňuje pouţívať motorové vozidlo aj na 

súkromné účely, alebo uţíva vozidlo právnickej osoby, ktorej je štatutárom, alebo má v prenájme 

motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na prenájom 

motorových vozidiel;  

e) rezidentom na účely tohto nariadenia nie je  fyzická osoba, ktorá je drţiteľom preukazu fyzickej 

osoby s ťaţkým zdravotným postihnutím alebo drţiteľom preukazu fyzickej osoby s ťaţkým 

zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorí sú zároveň drţiteľmi parkovacieho preukazu a majú 

trvalý pobyt na území mesta Zvolen. Tieto fyzické osoby  sú oprávnené poţiadať Mesto Zvolen 

o trvalé parkovanie na vyhradenom priestore v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta 

Zvolen č. 171 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 

f) bytom obytná miestnosť v bytovom dome  alebo súbor viacerých obytných miestností 

s príslušenstvom usporiadané do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie, 

pričom  na účely tohto nariadenia sa pod pojmom byt  rozumie aj rodinný dom,3  

g) prevádzkovateľom dočasného parkovania Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen. 

h/ miestnymi komunikáciami všeobecne prístupné a uţívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta 

Zvolen a verejné priestranstvá, ktoré slúţia miestnej doprave  a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií
4
,  

i) rezidentskou mestskou parkovacou kartou parkovacia karta vydaná Mestom Zvolen v tlačenej 

podobe za podmienok  a na účel uvedený v tomto nariadení, ktorá umoţňuje rezidentovi dočasné 

parkovanie motorového vozidla s uvedením čísla bytu, ku ktorému je karta priradená, po dobu 

platnosti na nej uvedenej. Kartu vydá na základe ţiadosti Mesto Zvolen. Dĺţka platnosti rezidentskej 

parkovacej karty je najviac 1 rok. Platnosť rezidentskej parkovacej karty zaniká zmenou trvalého 

pobytu rezidenta s výnimkou zmeny trvalého pobytu. 

j) dobou regulácie parkovania je čas od 16:00 do 07:00 v pracovných dňoch a od 00:00 do 24:00 

v dňoch pracovného pokoja, v ktorom je moţné vyuţívať parkovacie miesta v zóne dočasného 

parkovania na základe platnej mestskej parkovacej karty, 

k) zónovými dopravnými značkami sú zvislé dopravné značky č. IP 27a „Zóna s regulovaným státím 

alebo plateným“ a č. IP 27b „Koniec zóny s regulovaným alebo plateným státím“ doplnené 

o upresňujúce údaje umiestnené na vjazdoch do jednotlivých zón s regulovaným parkovaním,     

l) časom neregulovaného parkovania je čas od 07:00 h do 16:00h  v pracovných dňoch, kedy sú  

parkovacie miesta v zóne dočasného parkovania voľne prístupné za účelom krátkodobého parkovania 

bez ohľadu na drţbu mestskej parkovacej karty. 

m) dňom pracovného pokoja sa rozumejú soboty, nedele, štátne sviatky a dni pracovného pokoja 

v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 

v znení neskorších predpisov 

n) držiteľom vozidla  drţiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorý je v tomto osvedčení 

zapísaný a je oprávnený rozhodovať o pouţití vozidla
5
 

 

2. Na účely tohto nariadenia sa preukazuje:  

 

a) trvalý pobyt fyzickej osoby predloţením dokladu totoţnosti k nahliadnutiu,  

b) doklad o trvalom pobyte v zóne v prípade, ak tento údaj neobsahuje predloţený doklad totoţnosti 

c) vzťah k motorovému vozidlu uvedenému v ods. 1 písm. d) predloţením dokladu, ţe ţiadateľ je 

drţiteľom motorového vozidla (osvedčenie o evidencii motorového vozidla) alebo má motorové 

vozidlo evidované na svoju ţivnosť (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a výpis zo 

                                                 
3 
§ 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

 
4 
§ 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

 
5
 zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o 

zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



ţivnostenského registra), alebo uţíva motorové vozidlo právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je jeho 

zamestnávateľom a zamestnávateľ mu umoţňuje pouţívať motorové vozidlo aj na súkromné účely 

(osvedčenie o evidencii motorového vozidla a zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a 

zamestnancom o uţívaní vozidla na súkromné účely), alebo uţíva vozidlo právnickej osoby, ktorej je 

štatutárom (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a výpis z obchodného registra), alebo má v 

prenájme motorové vozidlo, ktoré je vo vlastníctve právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na 

prenájom motorových vozidiel (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a zmluva medzi osobou 

oprávnenou na prenájom motorových vozidiel a ţiadateľom).  

d) vlastnícky vzťah k bytu výpisom z listu vlastníctva, ktorý nemusí byť pouţiteľný na právne úkony, 

e) súhlas ostatných vlastníkov bytu, v prípade, ţe byt je v inom ako výlučnom vlastníctve rezidenta.  

 

 

3. Na vydanie rezidentskej mestskej parkovacej karty nie je právny nárok. Rezidentská mestská 

parkovacia karta nebude vydaná  ţiadateľovi, voči ktorému ku dňu, v ktorom má byť rezidentská 

mestská parkovacia karta vydaná,  Mesto Zvolen eviduje akýkoľvek nedoplatok. 

 

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na zónu plateného parkovania upravenú Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Zvolen č. 159 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Zvolen. 

 
5. Regulácia parkovania v zmysle tohto nariadenia nepodliehajú parkovacie plochy situované 

v územných hraniciach jednotlivých zón dočasného parkovania, ktoré nie sú  vo vlastníctve alebo 

uţívaní Mesta Zvolen. 

 
 

§ 3 

Doba  regulácie  parkovania 

 

1. Doba regulácie  parkovania  sa určuje jednotne pre všetky zóny dočasného parkovania nasledovne: 

 

a)   v pracovných dňoch od 16:00 hod do 07:00 hod 

b)   v dňoch pracovného pokoja od 00:00 do 24:00 hod  

c)  mimo doby regulácie je parkovanie v zóne voľné nezávisle na drţbe mestskej rezidentskej 

parkovacej karty 

 

 

§ 4 

Vymedzené parkovacie plochy s regulovaným státím v sídliskovej zástavbe  na území mesta 

Zvolen 

 

1. Zóny dočasného parkovania  tvoria vymedzené úseky miestnych komunikácií zoskupené 

podľa jednotlivých miestnych častí. Grafické vyobrazenie zón dočasného parkovania  tvorí Prílohu č. 

1 tohto nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Priradenie ulíc, resp. ich častí do jednotlivých 

zón tvorí Prílohu č. 2 tohto nariadenia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.   

2. V zónach je moţné parkovať len na miestach označených príslušným vodorovným a zvislým 

dopravným značením, t.j. zónovými dopravnými značkami. 

 

 

 

 

§ 5 

             Spôsob zabezpečenia prevádzky zón dočasného parkovania 

 

1. Prevádzku dočasného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa tohto 

nariadenia zabezpečuje Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen (ďalej len 



„Prevádzkovateľ)“.  

 

2. V dobe regulácie parkovania v zmysle § 3 tohto nariadenia môţe v zónach dočasného parkovania 

stáť len vozidlo rezidenta, ktorý je drţiteľom platnej rezidentskej mestskej parkovacej karty.  

 

3. Mestská rezidentská parkovacia karta nemá charakter vyhradenia ( trvalého alebo dočasného) 

parkovacieho miesta pre konkrétne vozidlo. Vydaním parkovacej karty prevádzkovateľ negarantuje  

voľné parkovacie miesto.  

 
4. Mestské rezidentské parkovacie karty  vydáva prevádzkovateľ  v tlačenej podobe s farebným 

odlíšením pre jednotlivé Zóny nasledovne:  

Zóna A -  sídlisko Západ - Tepličky, červené podfarbenie s čiernym písmom 

Zóna B -  sídlisko Podborová, zelené podfarbenie  s čiernym  písmom 

Zóna C -  sídlisko Zlatý potok, modré podfarbenie s čiernym písmom         

Zóna D -  sídlisko Sekier, ţlté podfarbenie s čiernym písmom 

 

 

 

§ 6 

       Úhrada za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie a 

preukázania jej zaplatenia.  

 

1.  Za rezidentskú mestskú parkovaciu kartu s vyznačením zóny sa určuje výška úhrady  v sume 5 Eur/ 

rok.  

2. Pre dôchodcov, ktorý k 1.1. príslušného roka, v ktorom má byť mestská parkovacia karta vydaná, 

dosiahli 70 rokov a viac, sa určuje výška úhrady za rezidentskú mestskú parkovaciu kartu v sume 2,50 

Eur/rok.  

3. Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič alebo vlastník, prípadne drţiteľ motorového 

vozidla.  

4. Platenie úhrady  je moţné realizovať zakúpením rezidentskej mestskej parkovacej karty s 

vyznačením príslušnej zóny,  

5. Dokladom preukazujúcim zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla je platná 

rezidentská mestská parkovacia karta s vyznačením príslušnej zóny. 

 

 

§ 7 

Podmienky vydania mestskej parkovacej karty, zásady jej používania a stanovenie doby 

platnosti parkovacej karty 

 
1.V  zóne s dočasným parkovaním Mesto Zvolen rezidentom po splnení podmienok vyţadovaných 

týmto nariadením na základe podanej ţiadosti  vydá mestskú parkovaciu kartu s uvedením čísla bytu, 

ku ktorému má rezident vlastnícke právo, resp. má v ňom evidovaný trvalý pobyt. 

2. Parkovacie karty  môţu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, M1 s celkovou dĺţkou 

nepresahujúcou 5,5m a  kategórie N1, N2 s celkovou dĺţkou nepresahujúcou 5,0 m. 

3. Parkovacie karty sú vydávané ako prenosné na tretiu osobu.  
4. Prevádzkovateľ vydáva rezidentské mestské parkovacie karty ţiadateľom po splnení podmienok  

uvedených v tomto nariadení.  

5. Náleţitosti rezidentskej mestskej parkovacej karty a jej vzory pre jednotlivé zóny tvoria Prílohu č. 3 

tohto nariadenia a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

6. Rezident je oprávnený poţiadať o vydanie rezidentskej mestskej parkovacej karty Mesto Zvolen. 

Vzor ţiadosti o vydanie rezidentskej mestskej parkovacej karty tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia a je 

jeho neoddeliteľnou súčasťou.   

7. Rezidentovi moţno vydať rezidentskú mestskú parkovaciu kartu s určením zóny, v ktorej má 

rezident trvalý pobyt, resp., v ktorej vlastní byt.  

8. Vydaná rezidentská mestská parkovacia karta má platnosť iba v príslušnej zóne, pre ktorú bola 



vydaná (teritoriálna platnosť PK) a len po dobu, na ktorú bola vydaná (časová platnosť PK). 

Rezidentská mestská parkovacia karta platí v celej zóne, na ktorú bola vydaná.  

9.  Prevádzkovateľ vydá na jeden byt len jednu rezidentskú mestskú parkovaciu kartu.  

10. Platnosť rezidentskej mestskej parkovacej karty zaniká uplynutím doby, na ktorú bola vydaná, 

zánikom trvalého pobytu rezidenta, na ktorého bola vydaná, resp. prevodom vlastníctva bytu, ku 

ktorému bola priradená,  na inú osobu.  

11. Rezidentská mestská parkovacia karta sa povaţuje za neplatnú aj v prípade, ak údaje na nej  

uvedené sú neaktuálne, nepravdivé, nečitateľné.  

12. Po skončení platnosti rezidentskej mestskej parkovacej karty je rezident oprávnený poţiadať o  

vydanie novej rezidentskej mestskej parkovacej karty na ďalšie obdobie.  V prípade, ţe nedôjde 

k zmene údajov, ktoré boli súčasťou prvej ţiadosti o vydanie mestskej parkovacej karty, pri 

opakovanej ţiadosti o vydanie parkovacej karty,  môţe prevádzkovateľ vydať ţiadateľovi rezidentskú 

mestskú parkovaciu kartu aj bez predloţenia potrebných dokladov v zmysle tohto nariadenia.              

 
 

§ 8 

Kontrola dodržiavania tohto nariadenia  

 

1. Kontrolu dodrţiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Zvolen a poverení 

zamestnanci mesta Zvolen. 

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.
6
 

3. Pre účely kontroly dodrţiavania tohto nariadenia sa odporúča počas regulovanej doby parkovania 

v príslušnej zóne umiestňovať rezidentskú mestskú parkovaciu kartu umiestniť  na viditeľné miesto vo 

vnútri motorového vozidla za čelným sklom, prípadne za zadným sklom.   
 

 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 

vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Zvolen. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú nasledovné prílohy:  

a) Príloha č. 1  Grafické vyobrazenie zón   

b) Príloha č. 2  Zoznam ulíc, resp. ich častí a priradenie do jednotlivých zón   

c) Príloha č. 3  Náleţitosti a vzor rezidentskej mestskej parkovacej  karty  

d) Príloha č. 4  Vzor ţiadosti o vydanie rezidentskej mestskej parkovacej karty  

 

3. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene č. ...../2017   zo 

dňa  ......................... a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.  

 

 

 

                                                                                                           Ing. Lenka Balkovičová 

                                                                                                          primátorka mesta Zvolen         
 

 

 

 

                                                 
6 / Najmä zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 2  

 
ZOZNAM ULÍC PRIRADENÝCH K JEDNOTLIVÝM  ZÓNAM S REGULOVANÝM STÁTÍM  

 

A/ Zóna,  sídlisko Západ tvoria ulice: 

     

a) Tulská ulica 

b) ulica Stráţska cesta 

c) A.Nográdyho 

d) ulica Imatra 

e) Praţská ulica  

f) Novozámocká ulica 

g) Kremnická ulica 

h) D. Ertla 

i) E.P.Voljanského 

j) K. Šmidkeho  

k) časť ulice Ľ. Štúra v úseku od kriţovatky s Novozámockou ulicou po Tulskú ulicu 

 

 

ad A)  k zóne Západ môţu byť z prevádzkových dôvodov priradené ulice: 

 

       1/  Kimovská ulica 

       2/   R. Čelku 

       3/   Ľ. Štúra v úseku od ulice Š. Moyzesa po Kimovskú ulicu 

       4/   T. Vansovej 

       5/    J. Kráľa 

       6/    Študentská v úseku od kriţovatky s ul. Š. Moyzesa po Hronskú ulicu 

       7/    ulica Balkán     



Príloha č. 3 VZN č. ...............o  parkovaní motorových vozidiel  na vymedzených    parkovacích 

plochách v sídliskovej zástavbe  na území  mesta Zvolen. 

 
 
 
 
 

VZOR MESTSKEJ PARKOVACEJ KARTY  
 
 
 
 

    
 

Zvolen 
MESTSKÁ PARKOVACIA KARTA 

REZIDENTSKÁ 

PARKOVACIA SLUŽBA                                                        
Mestská polícia Zvolen 

Pre použitie v oblasti A – Západ 

Evidenčné číslo karty:   

2500/2017 Platná 12 mesiacov 

Platí od do:     

12.04.2018  -  12.04.2019 
Parkovacie plochy na ulici: 

Novozámocká 3209/13 

Platí pre byt č. 61 

  
Túto parkovaciu kartu nie je možné použiť                             
v zóne plateného parkovania mesta Zvolen 

Miesto pre 
holografický  

ochranný znak  

  Miesto pre pre peciatku 
mesta a podpis 

oprávnenej osoby: 

    

 
 



Príloha č. 4 
 

 

 

Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty  

/pre fyzické osoby s trvalým pobytom a pre vlastníkov bytov v Zóne/ 

 

  
 

 

Meno a priezvisko FO – ţiadateľa:         ....................................................................................................................  

 

Trvalé  bydlisko:          .................................................................................................. ............................................ 

 

Továrenská značka  a evidenčné číslo osobného mot. vozidla: .................................................................................  

 

Ţiadam o vydanie rezidentskej parkovacej karty  na ulici:  ....................................................................................... 

 

pred  vchodom číslo: . .................................   pre byt číslo:  .................................................  

 

Kontaktné telefónne číslo,  príp.mailová adresa ţiadateľa:  ...................................................................................... 

 

Súhlas ţiadateľa so spracovaním osobných údajov: Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Mesto 

Zvolen so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu uvedených 

v Ţiadosti o vydanie rezidentskej karty pre účely evidencie drţiteľov vydaných rezidentských parkovacích kariet 

a vystavenia rezidentskej parkovacej karty. 

Súhlas je daný na dobu neurčitú.  Zároveň beriem na vedomie, ţe práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 cit. 

zákona.    

 

 

 

Vo Zvolene dňa : .............................................................. 

 

 

 

                                                                                                             .................................................................                

                                                                                                                              Podpis ţiadateľa 

 
Pokyny pre ţiadateľov: 

 

 

 Vyplnený formulár doručte:  

- prostredníctvom pošty na adresu: Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 

Zvolen 

- osobne do podateľne Mestského úradu Zvolen v budove MsÚ Zvolen na vyššie uvedenej 

adrese, prípadne do Kancelárie prvého kontaktu na prízemí budovy MsÚ Zvolen alebo na 

pracovisko Mestskej polície Zvolen 

- elektronickou  poštou  na  kontaktnú adresu:   kpk@zvolen.sk,       

 

 

 

 
 

mailto:kpk@zvolen.sk

