
Zlepšenie parkovania pomocou Novelizácie VZN č. 197 
o daniach 
 
 

ne 13. 12. 
2020 13:40 

  
 

Vážené p. poslankyne a p. poslanci, 
dovoľujem si týmto spôsobom Vás upozorniť  na 5. bod programu zajtrajšieho zasadnutia 
MsZ, ktorým je Novelizácia VZN č. 197 o daniach.  
 
Tam pod bodom 1.3 je uvedený návrh smerujúci k postupnému zrušeniu (nepredlžovaniu) 
vyhradených parkovacích miest, okrem najťažších prípadov (vlastníci preukazu ŤZP 
a súčasne parkovacieho preukazu). 
 
Prijatie tohto návrhu by nielen odstránilo diskrimináciu, ktorou je prideľovanie nových miest 
dlhodobo sprevádzané, ale aj pomohlo zlepšiť kritickú situáciu s parkovaním.  
Na sídlisku Západ by tak pribudlo vyše 50 voľne dostupných parkovacích miest.  
V neposlednom rade, zrušenie vyhradených parkovacích miest je podmienkou pre zavedenie 
regulácie parkovania, ktorej sa zrejme nevyhneme. 
 
Stručne som o tom písal aj vo včerajšom príspevku na FB: 
https://www.facebook.com/groups/zvolen.zv/permalink/10158672148191638/ 
  
Chcem vás poprosiť, aby ste tejto úprave venovali pozornosť a podporili jej prijatie. 
Osobne som v minulosti na komisiu dopravy podal niekoľko podnetov smerujúcich k tomuto 
cieľu, preto som rád, že konečne je možnosť to zrealizovať. 
(Žiaľ z pracovných dôvodov nemám možnosť osobne sa na zasadnutí MsZ zúčastniť.) 
 
V prípade otázok som vám k dispozícii. 
Vopred ďakujem v mene vodičov zo Západu (a aj z iných častí mesta). 
  
S pozdravom 
Marian Brláž 
Člen komisie dopravy 
Zakladateľ neformálnej občianskej iniciatívy Parkuj na Západe 
  
 
P.S. 
1. V prípade záujmu o viac info si tiež môžete pozrieť starší článok na túto tému: 
http://www.parkujnazapade.sk/2019/10/12/vyhradene-parkovacie-miesta/ 
 
2. Osobne som si nie úplne istý, že navrhované vynechanie slova „nového“ vo formulácii 
VZN má z právneho hľadiska jednoznačný a nespochybniteľný význam s očakávaným 
účinkom, ale verím predkladateľovi, že nejde len o nejakú slovnú hračku, pri ktorej bude aj 
vlk sýty aj ovca celá. 
  
Doterajšie znenie: 
O vyhradenie nového parkovacieho miesta mimo zóny plateného parkovanie môže požiadať 
len fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 
a) je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
b) je držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím(2) , 
a zároveň c) má v meste Zvolen trvalý pobyt 
  
Navrhované znenie: 

https://www.facebook.com/groups/zvolen.zv/permalink/10158672148191638/
http://www.parkujnazapade.sk/2019/10/12/vyhradene-parkovacie-miesta/


O vyhradenie parkovacieho miesta mimo zóny plateného parkovanie môže požiadať len 
fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 
a) je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
b) a súčasne je držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným 
postihnutím(2)  
a zároveň c) má v meste Zvolen trvalý pobyt 
- - - - - - - - 

 


