NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach podľa zákona č.460/1992 Zb. článok 68
Ústavy Slovenskej republiky a §4, odsek 4 písm. g) zákona NR SR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 4 písm. g)
citovaného zákona, v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
/cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Semerovce č. 1 / 2020
o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách obce Dolné Semerovce

§1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto VZN upravuje :
a/ všeobecné zásady a organizáciu parkovania vozidiel na verejných priestranstvách v obci
Dolné Semerovce
b/ spôsob užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie
2/ Účelom tohto VZN je upraviť spôsob parkovania alebo státia vozidiel na pozemných
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území obce Dolné Semerovce.
3/ Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo
vlastníctve obce, najmä miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, plochy verejnej zelene
a pod.
4/ Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorovú dopravu a dvojstopové vozidlá
5/ Pojmy používané na účely tohto VZN :
a) verejné priestranstvo cesty
- verejným priestranstvom cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti voľne prístupné
pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb, ak nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak,
b) pozemná komunikácia
- pozemnou komunikáciou komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov,
cyklistov, a chodcov,
c) miestna komunikácia
- miestnou komunikáciou všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve
obce a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií,
d) vozidlo
- vozidlom motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo,
e) parkovanie státím
- umiestnenie vozidla 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 (nad dve hodiny). Osobitným
prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,
f) odstavenie
- umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa nepoužíva (spravidla
odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle prevádzkovateľa),
g) zastavenie
- uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na
vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu,
h) státie
- uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
i) držiteľ vozidla
- fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá je
takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá
je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom,
j) zvláštne motorové vozidlo
- najmä poľnohospodársky traktor a lesný traktor, jednonápravový kultivačný traktor a jeho
príves, samohybný poľnohospodársky stroj a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj alebo
motorový ručný vozík,
k)staré vozidlo
- je vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel, alebo má byť vyradené,
alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. 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 obce.
§2
Parkovanie a státie na verejných priestranstvách
1/ Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
v obci je :
zakázané vozidlám týchto kategórií:
 Nákladné automobily / N1,N2,N3 /
 Osobné automobily
 Autobusy / M2, M3 /
 Prípojné vozidlá nad 0,75 t / 02, 03,04 /
 Poľnohospodárske a lesné kolesové traktory
 Pojazdné pracovné stroje / kategóriu určuje zákon č.725/2004 Z.z. /
2/ Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené a
chodníkoch je zakázané zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel.

3/ Vodič nesmie zastaviť a stáť , kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo
boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí ak ide o zastavenie a státie, ktoré
nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.

4/ Vodič nesmie obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby , najmä
nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia ,rozstrekovaním kaluží, blata alebo
zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode.
5/ Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a
odstavných plôch:
- komunikácie, ktoré nie sú označené dopravnou značkou B 28 a B 29 /zákaz zastavenia a
zákaz státia/, kde stojace vozidlá nebudú vytvárať prekážku v cestnej premávke v zmysle
predpisov o pravidlách cestnej premávky,
- verejne prístupné parkoviská a spevnené plochy, ak to nie je v rozpore s týmto VZN,
- parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie
osobitného predpisu.
6/ Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách zodpovedá fyzická alebo
právnická osoba, ktorá má parkoviská v správe, prenájme alebo v užívaní.
§3
Vyhradené priestory
1. Všetci užívatelia vozidiel kategórií, uvedených v § 2. ods. 1 VZN č. 1/2020, sú povinní
zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch
(zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave). Sú však povinní 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 (zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve).
2. Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú opravy, údržbu, umývanie a obchod s
vozidlami akéhokoľvek druhu, sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo
vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch. Sú povinné zabezpečiť, aby tieto
vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia, najmä ropnými látkami, výfukovými
plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné používanie
vozidla.
3. Parkovanie a státie nákladným a špeciálnym motorovým vozidlám, autobusom, prívesom
a návesom, traktorom a poľnohospodárskym strojom je zabezpečené v nasledovných
miestach:
· na neverejných parkoviskách vybudovaných na vlastných pozemkoch
· na verejných parkoviskách vybudovaných na vlastných pozemkoch po dohode s majiteľmi)
4. Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkoviska alebo parkovacieho miesta v zmysle § 3 bod
1 zodpovedá jeho užívateľ.
5. Svojvoľné umiestňovanie prenosných garáži na pozemných komunikáciách a verejných
priestranstvách je zakázané. Ich umiestňovanie na pozemných komunikáciách a verejných
priestranstvách môže povoliť obec Dolné Semerovce.

§4
Parkovanie nákladných motorových vozidiel

1/ Na území obce Dolné Semerovce je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom
priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým
vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám
prevyšujúcim celkovú hmotnosť 3500 kg.
2/ Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel,
mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie svojich
vozidiel vo vlastných alebo na tento účel prenajatých priestoroch.
3/ Obec Dolné Semerovce môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre odstavenie
autobusu zabezpečujúceho pravidelnú hromadnú dopravu osôb na základe písomnej a
odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.
§5
Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve

1. Odstavovanie starých vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných priestranstvách
je zakázané (§ 102 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách).
2. Starým vozidlom je vozidlo (§ 49 a násl. Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch), ktoré jeho
držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z
evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. 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 obce.
3. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie okresného dopravného inšpektorátu je povinný na
vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z verejného priestranstva do 30 dní
odo dňa jeho vyradenia z evidencie. V opačnom prípade zabezpečí odstránenie vozidla, po
predchádzajúcej výzve držiteľovi a márnom uplynutí lehoty na odstránenie, správca miestnej
komunikácie na vlastné náklady držiteľa vozidla (§ 103 ods. 4 zákona č. 315/1996).
4. Odstavovanie starých vozidiel, dočasne vyradených vozidiel, prípadne dlhodobo
nepojazdných motorových vozidiel na verejných priestranstvách sa považuje od
preukázaného dátumu odstavenia za osobité užívanie verejného priestranstva podľa
osobitného predpisu.
5. Obec Dolné Semerovce ako príslušný správca miestnych komunikácií, odstráni vozidlo
podľa § 40 zák. č. 315/1996 Z.z. a v prípade ak je :
- ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané
- ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo
ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a nemá príslušné
označenie.
- bez z pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo
je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla
držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj
keď netvorí prekážku cestnej premávky.

§6
Úprava parkovania v čase zvozu komunálneho odpadu
1/Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nariaďuje parkovať vozidlám na
miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho odpadu a zberu separovaného odpadu
v daný deň takým spôsobom aby nebol obmedzený prístup.
2/ Čas zvozu komunálneho odpadu a ostatného odpadu je určený v harmonograme, ktorý je
súčasťou Zmluvy o zvoze komunálneho odpadu podpísanej medzi obcou Dolné Semerovce
a Mikona Želiezovce a MEPOS Lučenec na príslušný kalendárny rok a oznámením o zbere
obecným úradom. Harmonogram zvozu odpadu je uverejnený na úradnej tabuli v obci a na
internetovej stránke našej obce.
§7
Úprava parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií
Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zakazuje parkovať vozidlám na miestnych
komunikáciách v čase zimnej údržby vykonávanej obcou alebo firmou, s ktorou uzavrie obec
dohodu. Zimnou údržbou sa rozumie ohŕňanie snehu z miestnych komunikácií. Čas potreby
prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok /snehová vrstva 5 cm a
viac/.
§8
Umiestňovanie prenosných garáží, a prístreškov pre vozidlá na verejných
priestranstvách
Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a
ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest je
zakázané.
§9
Výnimky a povolenia
1/ Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec
v zastúpení starostom obce.
2/ Toto nariadenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá:
 Hasičského a záchranného zboru
 Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby
 Policajného zboru SR
 Integrovaného záchranného systému
3/ Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách
a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.
§10
Sankcie

1/ Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pokutu vo výške 33 € obec udelí rozhodnutím
a je splatná v pokladni obce Dolné Semerovce v hotovosti, poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom na účet obce..
2/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt. Na konanie o uložení pokuty sa
vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
zmien a doplnkov.
3/ Pokuty za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom orgánov
určených zákonom.
4/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Dolné Semerovce prostredníctvom





starostu obce,
poverený zamestnanec obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
komisia verejného poriadku
.
§11
Záverečné ustanovenia

1/ Toto VZN prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Dolných Semerovciach
uznesením č. ...........

dňa .......

2/ Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Dolné
Semerovce v zmysle § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. dňa ........ pred zasadaním obecného
zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods.8 zákona č. 369/1990 Zb. bolo VZN vyvesené dňa
............... po zasadaní obecného zastupiteľstva.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ............ a právoplatnosť
dňom ..............
Vyvesené: dňa

