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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. 159 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území
mesta Zvolen.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
na území mesta,
b) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Zvolen na
určených úsekoch miestnych komunikácií v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcou
z určeného zvislého a vodorovného dopravného značenia,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1,
d) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel, oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie
motorových vozidiel,
e) podmienky prevádzky parkovacích miest a
f) spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby.

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) motorovým vozidlom motorové vozidlo kategórie M1 s dĺžkou do 5,5 m, M1 s dĺžkou
presahujúcou 5,5 m, M2/M3 (autobusy), N1 s dĺžkou do 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2,
kategória vozidiel L/ 2,
b) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií v zóne plateného a rezidentského parkovania,
c) rezidentom fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného a rezidentského
parkovania,
1/ Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
2

§ 3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

d) zónami plateného a rezidentského parkovania úseky miestnych komunikácií vymedzené
na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta,
e) rezidentským parkovacím miestom parkovacie miesto prioritne určené na parkovanie
motorových vozidiel v držbe osôb s trvalým pobytom v príslušnej rezidentskej zóne na
území mesta Zvolen. Rezidentské parkovacie miesto je označené dopravnou značkou IP 16
a E12 – PÁSMO R s informačnou tabuľou, ktorá informuje o podmienkach parkovania a
modrým pruhom s označením príslušného pásma.

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania
počas vymedzenej doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za úhradu, ak
nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
§2
Zóna plateného a rezidentského parkovania
1. Zónou plateného a rezidentského parkovania sú časti miestnych komunikácii na uliciach
mesta Zvolen v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia.
2. Grafický plán zóny plateného a rezidentského parkovania je uvedený v prílohe č. 2. tohto
nariadenia.
3. Zóna plateného parkovania je označená dopravnou značkou IP27a a IP27b, parkovacie
plochy s rezidentským parkovaním sú označené dopravnou značkou IP16 s dodatkovou
tabuľkou E12 s textom „Pre vozidlá označené platnou parkovacou kartou / Pásmo R“, alebo
sú vymedzené dopravnými značkami IP24a a IP24b – zóna s dopravným obmedzením,
státie povolené len s platnou rezidentskou parkovacou kartou.
4. Za súčasť zóny plateného a rezidentského parkovania sa nepovažujú úseky miestnych
komunikácií, vo vzťahu ku ktorým mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom
užívaní podľa osobitného predpisu3/.
5. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania je
možné výlučne na parkovacích plochách označených dopravným značením:
a) IP17a [platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)] (ďalej len „všeobecne
platené parkovacie miesta“) s dodatkovou tabuľou E12 s uvedením doby spoplatnenia
dočasného parkovania a vodorovným dopravným značením,
b) IP16 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou E13 (Dodatková tabuľa s
upresňujúcim textom) s vyznačením doby vyhradenia pre určenú osobu a príslušným
vodorovným dopravným značením (ďalej len „dočasne vyhradené parkovacie miesta“),
c) IP16 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou E12 (Dodatková tabuľa s upresňujúcim
textom) s vyznačením doby vyhradenia a upresňujúcim textom „Pre vozidlá označené
platnou parkovacou kartou / Pásmo R“ a príslušným vodorovným dopravným značením
(ďalej len „rezidentské parkovacie miesta“).
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3/ § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

§3
Doba spoplatnenia dočasného parkovania
1. Doba spoplatnenia parkovacích miest určených na dočasné parkovanie v zóne plateného
a rezidentského parkovania sa určuje nasledovne:
a) v zóne plateného parkovania:
pondelok až piatok od 07:30 hod do 18:00 hod
sobota od 07:30 hod do 13:00 hod
nedeľa bezplatne,
b) parkovacie miesta označené dopravnou značkou IP16 a vymedzené dopravnými
značkami IP24a a IP24b majú nepretržitú prevádzkovú dobu, t.j. sú nepretržite vyhradené
pre rezidentov zóny, pre dopravnú obsluhu verejných inštitúcií a pre držiteľov
vyhradzovacích parkovacích kariet.
2. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja schválených v Slovenskej republike sa úhrada neplatí.
§4
Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania
1. V zóne plateného a rezidentského parkovania môžu parkovať motorové vozidlá kategórie
M1 a N1 s dĺžkou do 5,5 m a kategórie L s výnimkou parkovísk, na ktorých sú označené
príslušným dopravným značením parkovacie státia pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3.
2. Motorové vozidlá kategórie M1 s dĺžkou nad 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2 nemôžu
parkovať v zóne plateného a rezidentského parkovania. Motorovým vozidlám týchto kategórií
je povolené iba zastavenie na čas nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovarov či osôb.
3. Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce
motorové vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na miestnych komunikáciách v zóne
plateného a rezidentského parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“).
4. Dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v rámci zóny plateného a rezidentského
parkovania sa riadi podmienkami parkovania vyznačenými príslušným dopravným značením
a platnou legislatívou Slovenskej republiky.
§5
Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách
1. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách (ďalej len „úhrada“)
v zóne plateného a rezidentského parkovania je stanovená v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
2. Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla
počas doby spoplatnenia.
3. Úhradu je možné realizovať:
a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma
(ďalej len „parkovací lístok“),

b) predplatením parkovacej karty do zóny plateného a rezidentského parkovania (ďalej len
„parkovacia karta“), elektronickou parkovacou kartou
c) zakúpením SMS parkovacieho lístka (ďalej len „SMS parkovací lístok“),
d) predplatenou elektronickou kartou
4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.

§6
Doklad o zaplatení úhrady

1. Dokladom o zaplatení úhrady je:
a) platný parkovací lístok,
b) platná parkovacia karta, platná elektronická parkovacia karta
c) spätná potvrdzujúca SMS správa od mobilného operátora,

2. Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených
parkovacích miestach, a to po dobu vyznačenú na tomto lístku.
3. Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a
rezidentského parkovania, a to po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte. Rozsah
možnosti dočasného parkovania motorových vozidiel na základe parkovacej karty závisí od
kategórie parkovacej karty. Parkovaciu kartu možno vydať záujemcovi len v prípade, ak
preukáže splnenie podmienok uvedených v prílohe č. 4 tohto nariadenia.
4. Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu je platiteľ úhrady povinný umiestniť
na predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane
parkovacieho lístku alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak z
parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný
údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, táto skutočnosť je považovaná za
nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie.
5. SMS parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia SMS správy od
mobilného operátora potvrdzujúcej vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. SMS
parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených
parkovacích miestach v zóne plateného parkovania, to po dobu 60 minút od jeho zakúpenia.
V prípade zakúpenia viac ako jedného SMS parkovacieho lístku, platnosť každého ďalšieho
zakúpeného nastáva po uplynutí platnosti predchádzajúceho.
§7
Osobitné ustanovenia o parkovacej karte
1. Parkovacia karta sa člení na nasledovné kategórie:

a) neprenosná parkovacia karta,
b) prenosná parkovacia karta,
c) zľavnená parkovacia karta,
d) vyhradzovacia parkovacia karta,
e) rezidentská parkovacia karta.
2. Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na
všeobecne platených parkovacích miestach mimo dočasne vyhradených parkovacích miest,
pričom na parkovacej karte je uvedené evidenčné číslo oprávneného motorového vozidla
(EČV).
3. Prenosná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na
všeobecne platených parkovacích miestach mimo dočasne vyhradených parkovacích miest.
4. Zľavnená parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla obyvateľovi
zóny plateného parkovania na všeobecne platených parkovacích miestach.
5. Vyhradzovacia parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie oprávneného motorového
vozidla na konkrétne určenom dočasne vyhradenom parkovacom mieste. Na konkrétne
určené dočasne vyhradené parkovacie miesto nemožno vydať viac vyhradzovacích
parkovacích kariet pre rôzne osoby.
6. Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na
rezidentských parkovacích miestach nachádzajúcich sa na uliciach, ktoré sú uvedené na
tejto parkovacej karte.
7. Parkovacia karta môže byť vydaná aj ako elektronická parkovacia karta, ktorá
plnohodnotne nahrádza parkovacie karty bližšie špecifikované v bodoch 2, 3 a 4 tohto
paragrafu a umožňuje držiteľovi získať z parkovacieho automatu platný parkovací lístok bez
použitia hotovosti. Elektronickú parkovaciu kartu akceptujú parkovacie automaty vo všetkých
troch tarifných pásmach zóny plateného parkovania s tým, že v prvom cenovom pásme je
možné navoliť pol hodinovú tarifikáciu. Vydanie elektronickej platobnej karty nie je viazané
na osobitné podmienky.
§8
Oslobodenie od úhrady
1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené motorové vozidlá,
ktoré prepravujú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu4 osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím (ŤZP), ak toto motorové vozidlo dočasne parkuje na vyhradenom
parkovacom mieste pre osoby so zdravotným postihnutím označeným zvislým dopravným
značením IP16 a dodatkovou tabuľkou E15, a zároveň držitelia preukazu splnia podmienku
uvedenú v bode 2 tohto paragrafu.
2. Držiteľ preukazu ŤZP preukazuje oslobodenie od úhrady umiestnením parkovacieho
preukazu ŤZP viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné
4
4 § 44 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zák. č. 447/2008 Z.z.o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

z vonkajšej strany motorového vozidla.
3. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené motorové vozidlá
v držbe sobášiaceho alebo účinkujúceho parkujúce na parkovisku Pod zámkom počas
svadobného obradu.
§9
Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku

1. Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného a rezidentského parkovania zabezpečuje
právnická osoba poverená Mestom Zvolen na základe platnej Nájomnej zmluvy5/5.
2. Výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest
poverenej právnickej osoby.
3. Odplatou poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je výnos z úhrad po
odpočítaní nájomného podľa platnej nájomnej zmluvy.

§ 10
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Zvolen.
2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy6.

§ 11
Záverečné ustanovenie

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 Časti miestnych komunikácií na uliciach mesta Zvolen , ktoré tvoria zónu
plateného a rezidentského parkovania,
b) Príloha č. 2 Grafický plán zóny plateného a rezidentského parkovania,
c) Príloha č. 3 Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v zóne
plateného a rezidentského parkovania,
d) Príloha č. 4 Splnenie podmienok pre vydanie parkovacej karty
5

5 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

6

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

3.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán upravené v platnej
Nájomnej zmluve č. 609/2011 uzavretej dňa 25.05.2011 medzi Mestom Zvolen, Námestie
slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 a spoločnosťou EEI s.r.o., so sídlom Bratislava,
Laurinská 18, IČO: 35 871 113.
4. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene
č.60/2014 zo dňa 26. 5. 2014 a má pôsobnosť na území mesta Zvolen.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Miroslav Kusein
primátor
v. r.

PRÍLOHA Č. 1 VZN č. 159 O DOČASNOM PARKOVANÍ - prehľad parkovacích plôch
a) Parkovacie plochy bez vnútroblokov
Hodnota
P.č.

Ulica

1.

Námestie
SNP
J. Kozačeka
Za OD Prior
Divadelná
Námestie
slobody
Študentská
Ľ. Štúra
P.O.
Hviezdoslava
Parkovisko
pod zámkom
V. P. Tótha
M.R.Štefánika
Nádvornáparkovisko
Bys.rad-Pod
nemocnicou
Ľ. Kubániho
29. augusta
T.G.Masaryka
M.M.Hodžu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SPOLU

Plocha (m2)

Sk.

Parkovacie plochy
Celkový
počet

€

ŤZP

Rezerve

2 249

173

6

14

936
1 118
234
806

72
86
18
62

2
4
1
2

1
3
0
0

260
520
806

20
40
62

1
1
2

4
0
0

416

32

1

0

299
2 080
1 248

23
160
96

1
6
0

0
1
0

390

30

0

0

260
234
416
208

20
18
32
16

0
0
0
1

0
1
0
0

960

28

24

12 480

0

0

b) Vnútrobloky a dvorové časti
Plocha
(m2)

P.č.

Ulica

1.

J.Kozačekaza OD
Centrum
Nám.slobody
Študentská
J.Matušku
M.R.Štefánika
V.P.Totha
Bystrický rad
Tehelná
Hrnčiarská
Dukelských
hrdinov
Medveckého
P.O.
Hviezdoslava

780

I.Lihoveckého

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SPOLU

Hodnota

Parkovacie plochy
Celkový
počet

ŤZP

Rezerve

60

0

0

780
234
312
442
624
520
260
260
260

60
18
24
34
48
40
20
20
20

0
0
1
2
1
0
0
0
0

0
0
1
2
1
0
0
0
0

130
260

10
20

0
0

0
0

260

20

5122

394

4

4

Sk

€

Príloha č.3 VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na MK v meste
Zvolen – výška úhrady za dočasné parkovanie

Cenník parkovného v meste Zvolen
1./ Krátkodobé parkovanie
Pásmo zóny

Základná hodinová sadzba

Pásmo 1

1,00 €

6,00 €

Pásmo 2

0,50 €

3,00 €

Pásmo 3

-

Maxim. denná sadzba

1,00 €

Poznámka

neplatí na Nám.SNP

jednotná denná sadzba

2./ Dlhodobé parkovanie ( predplatné parkovacie karty- PPK)
Pásmo R (rezidentské) prvá R karta: 5 €/rok druhá R karta: 20 €/rok tretia a ďalšia: 50 €/rok
prevádzka firmy: 100 €/rok- platí pre právnickú osobu a FO disponujúcu
prevádzkarňou v rezidetnskom pásme
Predplatné parkovacie karty pre pásma zóny PP:
- pre Pásmo 1: 1 000 €/rok
- pre Pásmo 2: 500 €/rok
- pre Pásmo 3: 300 €/rok
Zľavnené predplatné parkovacie karty pre pásma zóny PP:
- pre Pásmo 1: 40 €/rok
- pre Pásmo 2: 30 €/rok
- pre Pásmo 3: 20 €/rok

3./ Vyhradzovacie parkovanie – vyhradený parkovací box v CMZ - 1 600 €/rok
4./ Elektronická platobná karta – umožňuje platbu v PA bez použitia hotovosti až do vyčerpania
kreditu, ktorý je v rozsahu od 20,-€ do 50,-€
- na rozdiel od platby v hotovosti umožňuje uplatniť 1/2 hodinovú tarifikáciu v celom 1.
tarifnom pásme
- správca zóny PP vydá elektronickú parkovaciu kartu s kreditom podľa požiadavky každému
záujmemcovi, bez stanovenia osobitných podmienok
Poznámky:
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 20%.
Parkovacie karty sa vydávajú v súlade s podmienkami Prevádzkového poriadku správcu zóny PP.
Manipulačný poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu odcudzenia alebo zmeny EČV
po predložení príslušných dokladov je 5 €.
Manipulačný poplatok za opätovné vydanie parkovacej karty z dôvodu straty alebo poškodenia je 50%
z nadobúdacej ceny karty.

Príloha č.4 VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na MK v meste
Zvolen – podmienky na vydanie parkovacej karty

Podmienky na vydanie parkovacej karty
1./ Poverená právnická osoba zabezpečujúca prevádzku parkovacích miest v zóne plateného
a rezidentského parkovania v meste Zvolen (ďalej len prevádzkovateľ) môže vydať fyzickej alebo
právnickej osobe parkovacie karty uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), d) VZN o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na MK na základe písomne alebo ústne podanej žiadosti na
predajnom mieste prevádzkovateľa.
Na vydanie parkovacích kariet uvedených v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), d) VZN o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na MK nie je právny nárok, o tom, či môže byť parkovacia karta
vydaná, rozhoduje prevádzkovateľ podľa aktuálnej situácie statickej dopravy v zóne plateného
parkovania.
2./ Prevádzkovateľ môže osobe s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania (ďalej len rezident)
vydať rezidentskú parkovaciu kartu uvedenú v § 7 ods. 1 písm. e) VZN o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na MK na základe písomne alebo osobne podanej žiadosti na predajnom mieste
prevádzkovateľa a po predložení nasledovných dokladov:
- doklad o trvalom pobyte žiadateľa v príslušnej oblasti rezidentského pásma (platný občiansky
preukaz, prípadne potvrdenie o trvalom pobyte nie staršie ako 1 mesiac)
- technický preukaz od vozidla preukazujúci, že rezident je oprávneným držiteľom motorového
vozidla ( v prípade služobného vozidla aj doklad o tom, že rezident je oprávnený užívať vozidlo na
súkromné účely),
- pričom obidve podmienky na vydanie rezidentskej karty musí žiadateľ spĺňať súčasne.
3./ Prevádzkovateľ môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi vydať rezidentskú
parkovaciu kartu na základe žiadosti a po splnení nasledovných podmienok:
- podnikateľ disponuje prevádzkárňou v rezidentskom pásme zóny plateného parkovania
- podnikateľ k žiadosti o vydanie rezidentskej karty predloží výpis z obchodného registra, alebo iný
doklad, z ktorého vyplýva miesto prevádzkárne v príslušnej oblasti rezidentského pásma, nie starší ako
3 mesiace
- podnikateľ predloží k žiadosti technický preukaz motorového vozidla, ktorého je vlastníkom a na
ktoré sa vystavuje rezidentská karta.
Na vydanie rezidentskej parkovacej karty nie je právny nárok a o tom, či môže byť vydaná,
rozhoduje prevádzkovateľ podľa aktuálnej situácie statickej dopravy v príslušnej oblasti rezidentského
pásma.
Rezidentská parkovacia karta sa vydáva vždy pre konkrétne vozidlo a obsahuje evidenčné číslo
predmetného vozidla.
4./ Prevádzkovateľ môže obyvateľom s trvalým pobytom v zóne plateného parkovania vydať
zľavnenú predplatnú parkovaciu kartu (ďalej len PPK) uvedenú v § 7 ods. 1 písm.c) VZN o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na MK.
Na vydanie zľavnenej PPK je rezident povinný predložiť nasledovné doklady:
- doklad o trvalom pobyte na ulici v zóne plateného parkovania, na ktorú žiada o vystavenie
PPK (platný občiansky preukaz, príp. potvrdenie o trvalom pobyte nie staršie ako 1 mesiac)
- technický preukaz vozidla preukazujúci, že rezident je držiteľom vozidla ( v prípade
služobného vozidla aj doklad o tom, že rezident je oprávnený užívať vozidlo na súkromné
účely
Jednému rezidentovi môže byť poskytnutá zľava len pre jednu neprenosnú PPK platnú výlučne pre
ulicu vyznačenú na takejto zľavnenej PPK.
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5./ Doba platnosti vydaných parkovacích kariet sa obmedzuje na 12 mesiacov odo dňa vydania.
Uplynutím doby platnosti zaniká právo na použitie parkovacej karty.
Užívateľ parkovacej karty požiada o vydanie novej parkovacej karty v dostatočnom predstihu a za
rovnakých podmienok ako pri vydaní prvej parkovacej karty.
6./ Poplatky za vydanie jednotlivých druhov parkovacích kariet sú v súlade s platným cenníkom
parkovného uvedeným v Prílohe č. 1 VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na MK.
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