Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo: VZN – 4 / 2008
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v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
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predpisov v y d á v a

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
o zákaze parkovania motorových a nemotorových vozidiel na verejných
priestranstvách na území obce Kokšov-Bakša.
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starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Kokšov-Bakši na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 55/1984 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách v platnom znení, v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov a so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a s Občianskym
zákonníkom z platnom znení, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2008
o zákaze parkovania motorových a nemotorových vozidiel
na verejných priestranstvách obce Kokšov-Bakša
Časť I.
Stá e a par kovani e na ver ej ných pr i es trans tvách
Verejné priestranstvo pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je
najmä cesta, miestna komunikácia, parkovisko, odstavné stá e, chodní k, pl ochy zel ene, pl ochy
detských ihrísk a všetky verejnos pr í stupné poz emk y na úz emí obc e Kokšov - Bakša (ďa l ej len obc e)
okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto nariadenie upravuje stá e, par kovani e m
o t or ových a nemo t or ových voz i di el v zmy sl e zák.
č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, zák. č. 55/1984 Zb. o pozemných
komunikáciách a vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a ďalej
upravuje spôsob spoplatnenia vyhradeného parkovania na území obce v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2) Na pozemných komunikáciách (cesty, miestne komunikácie, parkoviská) a ostatných parkovacích
plochách na území obce je stá e a par kov ani e povol ené všet kým v oz i dl ám, ak t o nevyl učuj ú
ustanovenia zák. č. 315/1996 Z.z., toto nariadenie a iné predpisy.
3) Za parkovanie sa považuje odstavovanie vozidiel na miestach označených dopravným značkami
D 11 „Parkovisko“ a D 12 „Vyhradené parkovisko“.
4) Za stá e sa pov ažuj e uvedeni e voz i di el do pokoj a nad čas dovol ený na zastaveni e na m
i estach, kde
to zák. č. 315/1996 Z.z. dovoľuje, mimo miest uvedených v ods. 3 tohto paragrafu.
5) Toto nariadenie upravuje ež p odmi enky v yhľ adávani a n eži aduci ch v oz i di el n a v er ej ných
priestranstvách obce.
§2
Nedovolené parkovania
1) Zakázané je stá e a par kovani e na ver ej ný ch pr i estrans tvách, kt or é ni e sú na tent o účel ur čené
alebo označené príslušnou dopravnou značkou, všetkých druhov vozidiel, ako aj odstavovanie ich
prívesov a návesov. Osobitne sa zakazuje stá e a par kovani e n a c hodní koch, c ykl is ckých
chodníkoch, plochách zelene a plochách detských ihrísk.
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2) Umiestnenie prenosných garáží na verejných priestranstvách sa zakazuje.
3) V záujme zabezpečenia verejného poriadku – zimnej údržby pozemných komunikácií, zakazuje sa
od 15. novembra do 15. marca parkovanie a stá e na poz emn ých komu ni káci ách v čase od 20. 00
hod. do 5.00 hod.
§3
Stá e a par kovani e nákl adných voz i di el , aut obus ov, jazdných súpr av a pr í poj ných voz i di el
1) Stá e a par kovani e na ver ej ný ch pr i estrans tvách v obci je zakázané všet kým nákl adným voz i dl ám,
autobusom a zvláštnym a špeciálnym motorovým a nemotorovým vozidlám zmysle zák. č. 315/1996
Z.z. Povolené je iba zastavenie nákladných motorových vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas
nevyhnutný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej
dobe.
2) Prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov so ŠPZ Košice - okolie (resp. trvalým alebo
prechodným pobytom na území obce) sú povinní zabezpečiť si odstavovanie týchto vozidiel vo
vlastných objektoch, priestoroch, alebo si objekty, priestory na parkovanie prenajať.
3) V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace prípojné vozidla prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá za osobné automobily /obytné a
nákladné prívesy/a za jednostopové motorové vozidlá. Zastavenie jazdnej súpravy/osobné motorové
vozidlo + prípojné vozidlo za osobný automobil/ v obytnej zóne obce je povolené iba na dobu
nevyhnutnú na naloženie a zloženie nákladu, resp. na urýchlené nastúpenie a vystúpenie
prepravovaných osôb.
Časť II.
Vyhľadávanie nežiaducich vozidiel
§4
Základné ustanovenia
1) Ak sa na verejnom priestranstve nachádza vozidlo so ŠPZ, ktoré je zjavne nepojazdné, narušuje
životné prostredie /zaberá verejné priestranstvo/, obecný úrad v spolupráci s odborom dopravnej
polície PZ SR zis vl astní ka /resp. pr evádz kov at eľ a, ďa l ej l en ma j iteľ a/ a upoz or ní ho, aby ur obi l
nápravu. Ak majiteľ vozidla v stanovenom termíne neurobí nápravu, oznámi obecný úrad túto
skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy za účelom zača a konani a vo v eci ods tráneni a
takéhoto vozidla z verejného priestranstva na území obce.
2) Na verejnom priestranstve na území obce sa nepovoľuje ponechávať vozidla (motorové vozidlo,
nemotorové vozidlo, príves, náves, jednostopové vozidlo, prípadne zvláštne alebo špeciálne
motorové vozidlo) trvale vyradené z prevádzky, ktoré nemá štátnu poznávaciu značku (ŠPZ)
pripevnenú na mieste pre ňu určenom alebo umiestnenú viditeľne za predným alebo zadným oknom
vozidla.
3) Ak obecný úrad zis v zmy sl e ods . 2 toht o par agr af u výskyt voz i dl a na ver ej nom pr i estrans tve
v obci, vydá starosta nariadenie na nápravu. Toto nariadenie zverejní formou verejnej lis ny na
úradnej tabuli obce a zároveň nariadenie umiestni na viditeľné miesto na vozidle. V prípade, že
náprava nebola vykonaná do termínu uvedeného v nariadení na nápravu, oznámi túto skutočnosť
príslušnému orgánu štátnej správy za účelom zača a konani a vo veci ods tráneni a takéhot o voz i dl a
z verejného priestranstva. Náklady s týmto spojené bude znášať majiteľ vozidla.
4) Ďalšie povinnos súvi si ace so spr acovaní m star ých voz i di el upr avuj ú us tanoveni a §§ 49- 54 zák.
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
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Časť III.
Spoločné ustanovenia
§5
Poplatky
1) Za vyhradenie jedného parkovacieho miesta na plochách, kde vyhradzovanie je v kompetencii
obce podľa § 3, bod 5 sú určené nasledovné poplatky:
a. osobné motorové vozidlo (vozidlá skupiny 1, podskupiny 01-malé a stredné osobné automobily
podľa STN 73 6056)
i. pre fyzickú osobu 5.000,- Sk ročne
ii. pre právnickú osobu 10.000,- Sk ročne
b. za osobné motorové vozidlo občana s ťažkým zdravotným pos hnu mb ez pl atne. Par kovaci e
miesto je možné vyhradiť bezplatne po predložení platného preukazu ŤZP a rozhodnu a – pos udku
o miere funkčného pos hu vydaného pr í sl uš ným úr adom obs ahuj úc om soc i ál ne dôs l edky ťažkého
zdravotného pos hnu a a návr h kompe nzáci í v obl as mobi l i ty, ktor é poukaz uj ú na pot r ebu
individuálnej prepravy.
V prípade držiteľa preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu musí mať občan ťažko zdravotne pos hnut ý
trvalý pobyt na území obce.
2) Poplatok sa vyberá vopred za obdobie, na ktoré je parkovacie miesto vyhradené a to minimálne
v násobkoch 6 mesiacov, podľa rozhodnu a o vyhr adení par kovacej pl ochy.
3) Dopravné značenie v zmysle zák. č. 315/1996 Z.z. "Vyhradené parkovisko" zabezpečí žiadateľ na
vlastné náklady u organizácie, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Dopravné značenie zrealizované
v rozpore s hore uvedeným zákonom je dôvodom na okamžité zrušenie vyhradeného parkovacieho
miesta.
§6
Oslobodenie
1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá policajného a požiarneho zboru a zdravotníctva počas
výkonu činnos .
2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnos pr i údr žbe, opr avách a havár i ách
pozemných komunikácií, inžinierskych sie a obj ekt ov.
§7
Kontrola
1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú
a. policajný zbor SR,
b. hlavný kontrolór obce,
c. starosta obce
d. poslanci obecného zastupiteľstva,
§8
Sankcie
Za porušenie povinnos ul ož ený ch týmt o všeobecne záväzný m nar i adení m m
ô ž e star os ta obc e podľ a
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov znení uložiť pokutu
a)
súkromným fyzickým osobám do 2.000,- Sk (§ 22 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch)
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b)

fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám do 200.000,- Sk (§ 13
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Časť IV.
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Kokšov-Bakša dňa
26.09.2008 Uznesením č. 23/2008.
2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo KokšovBakša.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 11.10.2008.

Cyril Hudák
starosta obce

5

