MESTO

ČADCA

vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov, zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien,
zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č
725/2004 Z.z. o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca
o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca
č. 103/2009.

OBSAH
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov
§1
1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste
Čadca v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané vozidlám týchto kategórií:
a) nákladné automobily (N1, ktorých dĺžka presahuje 5 m ,N2, N3),
b) autobusy (M2, M3),
c) prípojné vozidlá (O1, O2, O3, O4),
d) zvláštne vozidlá ( §3 ods. 2 zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších zmien)
2. Obmedzenie parkovania v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je určené dopravnou značkou
IP24a (začiatok zóny s dopravným obmedzením) a dopravnou značkou IP24b (koniec
zóny s dopravným obmedzením).
3. Parkovanie a státie vozidiel uvedených § 1 ods. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Čadca o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách v Meste Čadca (ďalej len VZN) na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore
s ustanovením tohto VZN a zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.
4. Miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom na účely tohto všeobecne
záväzného nariadenia sú ulice: Okružná, J. Kollára, Chalupkova, SNP, Komenského,
Rázusova, Hurbanova, Školská, Duklianskych hrdinov, Francisciho, Gočárova, Mierova,
Bottu, Palárikova, Námestie slobody, 17. Novembra, Slovenských dobrovoľníkov, Fraňa
Kráľa, Podjavorinská, Krkošky, Kukučínova, Podbrežie, Pribinova, A. Hlinku, J. Kráľa,
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5.

6.
7.
8.

M.R. Štefánika, Jašíkova, A. Bernoláka, miestna komunikácia k IBV Rieka, miestna
komunikácia Vojty, Horná,
Hviezdoslavova, Sládkovičova, Staničná, Moyzesova,
Štúrova, Hollého, Malá, Športovcov, Matičné námestie, vnútroblokové komunikácie
a parkoviská na sídliskách Kýčerka, Žarec, Martinkov potok, U Hluška, sídlisko III.,
parkovisko Pribinova, parkovisko Horná.
V odôvodnených prípadoch možno požiadať Mesto Čadca o vydanie súhlasu na trvalé
parkovanie pre vozidlá uvedené v § 1 ods. 1 tohto VZN na verejných priestranstvách
a miestnych komunikáciách v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod. Takéto parkovanie sa
považuje za trvalé parkovanie podľa platného VZN o dani za užívanie verejného
priestranstva.
Ustanovenie § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na osobné vozidlá.
Pre osobné vozidlá možno požiadať Mesto Čadca o pridelenie vyhradeného parkovacieho
miesta.
Na verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené ako parkoviská a označené
príslušnou dopravnou značkou (IP12 – IP15b), je parkovanie a státie vozidiel uvedených
v ods. 1 zakázané.
§2

1. Dopravca podľa zákona č. 168/1196 Z.z. o cestnej doprave je povinný zabezpečiť, aby
všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie parkovali alebo garážovali vo vlastných
priestoroch (§ 4 ods.1 písm. e) zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších zmien). Dopravcovia sú 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.
2. Všetky fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, vykonávajúce 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.
DRUHÁ ČASŤ
Parkoviská a prenosné garáže
§3
1. Pod pojmom parkoviská sa rozumie:
a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou (vrátane platených
a strážených, parkoviská s parkovacími automatmi),

b) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky,
c) vyhradené parkoviská,
d) miestne komunikácie, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanoveniami tohto
nariadenia a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších
zmien.

-32. Za údržbu, vzhľad a v prípade stráženého parkoviska i za jeho stráženie, vrátane
vyznačenia vyhradeného parkoviska pre invalidov - vodorovným a zvislým DZ
zodpovedá prevádzkovateľ parkoviska.
3. Za údržbu a vzhľad vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia
vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá jeho užívateľ. Na sídliskách zvislá
dopravná značka IP – 16 s dodatkovou tabuľkou E 13 sa umiestni pre max. 5 vozidiel.
4. Vyhradené parkovacie miesto sa považuje za trvalé parkovanie podľa platného VZN
dani za užívanie verejného priestranstva, pričom vyhradeným parkovacím miestom
pre účely tohto VZN sa považuje parkovacie miesto, ktoré je označené vodorovným
a zvislým dopravným značením a je vyhradené konkrétnemu motorovému vozidlu.
5. O zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta je treba požiadať Mesto Čadca.
Parkovacie miesto sa vyhradí len pre vozidlo uvedené v žiadosti. Zmenu evidenčného
čísla, motorového vozidla a pod. je povinný držiteľ vozidla, pre ktoré je vyhradené
parkovacie miesto nahlásiť písomne Mestskému úradu v Čadci do 15 dní od zmeny.
6. Zriadenie vyhradených parkovacích miest podľa ods.4 podlieha daňovej povinnosti
v zmysle VZN o dani za užívanie verejného priestranstva.
7. Náklady na označenie vyhradeného parkoviska vodorovným a zvislým dopravným
značením hradí žiadateľ. Zvislá dopravná značka „IP 16 Parkovisko – parkovacie
miesto s vyhradeným parkovaním“ s dodatkovou tabuľkou „E 13 Dodatková tabuľka
pre vyhradené parkovanie“ musí byť vyhotovená podľa STN 018020.
8. Stanovišťe TAXI je označené:
a) vodorovným dopravným značením „V10e Stanovište taxi“ vymedzujúcim
priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,
b) zvislou dopravnou značkou „IP 20b Stanovište taxi“ a s dodatkovou tabuľkou
„E 13 Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie“.
9. Stanovišťe TAXI je povinný prepravca označiť na vlastné náklady a dopravné značky
musia byť vyhotovené podľa STN 018020.
10. Umiestňovanie prenosných (skladacích) garáži na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách je možné len so súhlasom Mesta Čadca.

TRETIA ČASŤ
Nedovolené užívanie verejného priestranstva

§4

1. Označovanie vyhradených parkovacích miest technickými prostriedkami (napr.
oplotenie, protiparkovacie prvky a pod.) je bez súhlasu Mesta Čadca zakázané.
2. Ponechávanie vrakov a vozidiel bez evidenčného čísla je na verejných priestranstvách
vrátane parkovísk a miestnych komunikácií zakázané. Správca komunikácie odstráni
takéto nefunkčné vozidlo na náklady držiteľa vozidla (podľa § 51 zákona č. 223/2001
o odpadoch v znení neskorších predpisov).
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Záverečné ustanovenia

1. Na konanie vo veciach porušenia tohto VZN sa vzťahuje zákon 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke v znení neskorších zmien.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Čadca dňa 27.11.2009 pod č. 161/2009.
3. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Čadca o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách
a verejných priestranstvách v meste Čadca, ktoré bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva Mesta Čadca č.50/1999 zo dňa 10.06.1999
4. Toto VZN Mesta Čadca o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných
komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca nadobúda účinnosť dňom
15.12.2009.

Bc. Ing. Jozef V r a ž e l
primátor mesta

Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa 30.11.2009 a zvesené dňa 14.12.2009.

