MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Svätý Jur
č. 6 / 2018
o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách mesta Svätý Jur
Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure podľa § 4 ods. 3, bod g/, § 6, § 11, ods. 4 písm. g/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení mesta /ďalej len VZN/.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta je určiť a upraviť podmienky
parkovania a odstavenia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách v celom meste Svätý Jur (ďalej len mesto).
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom – časť územia mesta, ktorá je svojim charakterom určená na
všeobecné využívanie, alebo inak slúži všeobecnej potrebe. Verejným priestranstvom je
najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, námestie, trhovisko, parkovisko, plochy
parkov, verejnej zelene, plochy medzi budovami sústredenej bytovej výstavby, cintoríny a
pod., ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb a ku ktorým nemajú tieto
osoby právo hospodárenia,
b) miestnou komunikáciou – všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve
mesta a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií. Súčasťou miestnych komunikácií sú priľahlé chodníky, priľahlé verejné
priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“,
c) parkovaním – umiestnenie vozidla v jazdných pruhoch, mimo jazdné pruhy komunikácie
(napr. po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu).
Parkovanie v závislosti na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania)
alebo dlhodobé – (viac ako dve hodiny). Pod pojmom dlhodobé parkovanie sa rozumie aj
trvalé parkovanie vozidla na tom istom mieste. Na trvalé parkovanie sa vzťahuje daň za
osobitné užívanie verejného priestranstva, tak ako je tomu v § 4, ods. 6 VZN č. 4/2018
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
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d) držiteľom vozidla – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch
vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla
alebo jeho užívateľom,
e) starým vozidlom – vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel, alebo
má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Starým vozidlom je aj vozidlo,
ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve,
alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného
prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu mesta.
f) odstavením – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa
preukázateľne nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska, prípadne v sídle
prevádzkovateľa, verejné parkovisko).
g) parkovacie plochy bez vyznačených parkovacích miest – spevnené odstavné plochy mimo
vozovky miestnych komunikácií, bez vyznačenia parkovacích miest vodorovným alebo
zvislým dopravným značením.
h) parkovacie plochy s vyznačením parkovacích miest – spevnené odstavné plochy mimo
vozovky miestnych komunikácií, ktoré sú označené zvislým alebo vodorovným dopravným
značením.

Článok 2
Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste je pre
všetky druhy vozidiel povolené, ak toto VZN alebo zákon NRSR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len cestný zákon) neustanovuje inak.
2. Na parkovanie a státie motorových vozidiel na dopravu cestujúcich s najviac ôsmimi
sedadlami okrem sedadla pre vodiča slúžia v meste tieto druhy parkovacích a odstavných
plôch:
a)

parkovacie plochy bez vyznačenia parkovacích miest – plochy na ulici Šúrska, Pri
štadióne, Družstevná, Športová, Kozmonautov, Staničná
b) vyznačené parkovacie miesta – parkoviská pri ZŠ, vyznačené miesta v časti Kačačnice,
pred logistickým centrom, pred materskou školou Pezinská, Horné Predmestie,
Bratislavská, Staničná, Dr. Kautza, Dukelská, Pri štadióne, Prostredná
c) miestne komunikácie na parkovanie vozidiel na prepravu cestujúcich s najviac ôsmimi
sedadlami okrem sedadla pre vodiča, ak státie motorových vozidiel nie je v rozpore s
ustanoveniami cestného zákona a ustanoveniami tohto VZN
d) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučujú ustanovenia
iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
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3. Parkovanie a státie v meste v čase od 20.00 h do 6.00 h je zakázané vozidlám nasledovných
kategórii:
a) nákladné automobily (N2, N3),
b) autobusy (M2, M3),
c) prípojné vozidlá ( O2, O3, O4),
d) zvláštne vozidlá podľa § 3 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzkovania
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
e) vozidlá ostatných kategórií, ktorých celková dĺžka, resp. dĺžka jazdnej súpravy presahuje
5500 mm.
f) vozidlá kategórie N1, ktorých maximálna výška vozidla je vyššia ako 2000 mm
Takéto vozidlá môžu parkovať len na vlastných alebo prenajatých pozemkoch alebo v
objektoch, priemyselnej zóne mesta určenej územným plánom, a na miestach na to
určených dopravným značením. Parkovanie a státie vozidiel uvedených v ods. 3. je v čase
od 6.00 h do 20.00 h povolené iba krátkodobé – najmä pre vozidlá zabezpečujúce
zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidlá stavebnej
výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami
tohto VZN a zákona o cestnej premávke.
4. Užívatelia vozidiel všetkých kategórii musia zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali
podmienky životného prostredia ropnými látkami, pevnými a tekutými odpadmi a nad
mieru primeranú pomerom neobťažovali obyvateľov hlukom, prachom, dymom, plynmi,
pachmi, svetlom, tienením a vibráciami.
5. Všetky fyzické, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie vykonávajúce
opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu musia zabezpečiť
parkovanie a státie týchto vozidiel na vlastných alebo prenajatých pozemkoch, objektoch
a priestoroch v čase od 20,00 do 06,00 hod. Zároveň musia zabezpečiť, aby tieto vozidlá
nezhoršovali podmienky životného prostredia najmä ropnými látkami, výfukovými plynmi
a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné používanie vozidla.
6. Všetky fyzické, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie si musia riešiť
parkovacie potreby pre novo realizované objekty a pre objekty, u ktorých sa mení funkčné
využitie, na vlastnom pozemku.
Článok 3
Všeobecné podmienky prevádzky všetkých vozidiel na území mesta
1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách v meste zakázané :
a/ jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý
znečisťuje miestnu komunikáciu,
b/ prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo
inak znečisťujúci miestnu komunikáciu,
c/ státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev,
odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo
vlastníctve fyzických, právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
znemožňovať bezpečný výhľad na miestnu komunikáciu hlavne v križovatkách
d/ jazdiť po verejnej zeleni, zastaviť a parkovať na nej,
e/ vykonať údržbu a opravu motorových vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania
pohonných hmôt,
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f/ umiestňovať prenosné garáže a prístrešky pre vozidlá na verejnom priestranstve a
ohradzovať časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest,
g/ vytvárať parkovacie miesta prekrývaním potokov bez povolenia príslušných orgánov,
h/ na verejných priestranstvách a pri miestnych komunikáciách vytvárať spevnené
i nespevnené miesta na parkovanie (vysypávaním rozličného materiálu, betónovaním,
asfaltovaním, dláždením) bez osobitného písomného súhlasu mesta,
i/ dlhodobo aj krátkodobo parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zimnej
údržby (okrem parkovísk a plôch určených na parkovanie). Zimnou údržbou sa rozumie
odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, posyp komunikácií. Čas potreby prevedenia
zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok a rozhodnutia primátora mesta.
2. Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde k
znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté
znečistenie bezodkladne odstrániť.
3. Všeobecne sa zakazuje odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá na miestnych
komunikáciách celého mesta, a tým brániť riadnemu a nerušenému užívaniu miestnych
komunikácií obyvateľmi mesta a návštevníkmi mesta.
4. V ochrannom pásme miestnych komunikácií sa zakazuje vytvárať prekážky, ktoré ohrozujú
bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť chodcov a tvoria bariéru pri zimnej údržbe
(kamene, betónové alebo železné stĺpiky a pod.).

Článok 4
Výnimka zo zákazu parkovania na miestnych komunikáciách
1. Výnimka zo zákazu parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách sa v zmysle tohto všeobecného záväzného nariadenia udeľuje :
a) vozidlám záchrannej zdravotnej služby,
b) požiarnym vozidlám,
c) policajným vozidlám,
d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané
udalosti,
e) komunálnej technike,
f) servisným vozidlám vykonávajúcim servis, opravu, údržbu.
Článok 5
Zóny vyhradené na parkovanie
1. Pre parkovanie vozidiel v meste Svätý Jur mimo vozovky miestnych komunikácií sú určené
tieto zóny:
Zóna A – Šúrska – parkovacie miesta mimo vozovky na uliciach Šúrska, Pri štadióne
Zóna B – Staničná – parkovacie miesta mimo vozovky na uliciach Kozmonautov, Staničná,
Kollárova, Športová
Zóna C – Prostredná – parkovacie miesta mimo vozovky na uliciach Prostredná, Dr. Kautza,
Horné predmestie
Zóna D – Bratislavská – parkovacie miesta mimo prejazdné pruhy komunikácie na ulici
Bratislavská
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Článok 6
Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve
1. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť
odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo
dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí, môže zabezpečiť odstránenie vozidla
správca cesty na náklady držiteľa vozidla.
2. Správca cesty môže, okrem prípadu uvedeného v odst. 1, odstrániť vozidlo, ktoré je
ponechané na ceste, vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je :
a/ ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané.
b/ bez pripevnenej tabuľky s ev. číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez
čitateľného vyznačenia mena, priezviska, trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa
na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď
netvorí prekážku v cestnej premávke.
3. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním
naloží podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok proti
verejnému poriadku podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
noviel.
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 33,- EUR.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN
môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,EUR.
4. Výnosy z pokút sú príjmom mesta Svätý Jur.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrola dodržiavania tohto všeobecného záväzného nariadenia sa vykonáva :
a ) pracovníkmi MsÚ
b) mestskou políciou
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia.
Platnosťou a účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2017

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta
Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabulu a www.svatyjur.sk
odo dňa:
2. 3. 2018
do dňa:
20. 3. 2018
Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk
odo dňa:
22. 3. 2018
do dňa:
trvá
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