
 
 
 

M E S T O     Č A D C A 
 

 
 
vydáva na základe § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách v meste Čadca  č. 142/2013. 
 

 
§ 1  

 
Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov.  

 
 

Účelom tohto nariadenia je:  
 

x vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel na území mesta Čadca,  

x určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,  
x určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,  
x určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel  
 

§ 2 
  

Úseky miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie  
motorových vozidiel.  

 
 

1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií  
vo vlastníctve Mesta Čadca: Ul. A. Hlinku, Horná, Palárikova, Slovenských dobrovoľníkov, 
Rázusova, Moyzesova, Pribinova, Matičné námestie, Fraňa Kráľa, Staničná, Štúrova okrem 
úseku pred blokom 1833, Športovcov, Sládkovičova a na parkoviskách: ul. Pribinova (p.č. C 
KN 335/1, 336/2 a 1789/1 v k.ú. Čadca ul. Moyzesova (p.č. C KN 603/1 a 603/2 v k.ú 
Čadca), ul. Gočárová (p.č. C 1290/9, 529 v k.ú. Čadca).  

 
     Vymedzenie úseku  miestnej komunikácie na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa  
určí  použitím  dopravných  značiek   IP 17a  „Parkovisko  –  parkovacie  miesta  s  plateným  
státím“ s „Dodatkovou tabuľkou“ E 12, na ktorej budú uvedené údaje, za akých podmienok 
možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady, (parkovacie karty, parkovací automat), v 
akom čase je parkovisko spoplatnené a symbol spôsobu státia.  

 
 
 
 



§ 3  
 

Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie  
motorových vozidiel.  

 
 

1. Úhrada za  dočasné  parkovanie  (parkovné)  motorových vozidiel na  vymedzenom  úseku  
miestnych komunikácií sa vyberá na jedno parkovacie miesto za každú začatú polhodinu 
alebo za každú začatú hodinu zakúpením parkovacieho lístka v automate alebo parkovacej 
karty. 
  
2. Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase:  

x pondelok – piatok: 7.00 – 18.00 hod.  
x sobota: 7.00 – 14.00 hod. 

 
3. Výška parkovného: 

x 0,20 - eur za každú začatú polhodinu, 
x 0,40 - eur za každú začatú hodinu, 
x 180,- eur/rok  parkovacia karta.  

 
4. Spôsob preukázania uhradeného parkovného. 
 
     Dokladom o  úhrade dočasného parkovania je v tomto prípade parkovacím automatom 
vydaný parkovací lístok alebo parkovacia karta umiestnené za predným sklom vozidla tak, 
aby bolo možné prečítať z vonku vozidla všetky údaje uvedené na parkovacom lístku a 
parkovacej karte. Oslobodené od úhrady za dočasné parkovanie v meste sú vozidlá poslancov 
MZ Čadca.  

 
§ 4 

 
Prechodné a 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  21.11.2013 pod č. 93/2013. Týmto uznesením sa zrušilo uznesenie Mestského 
zastupiteľstva Čadca č. 126/2011 zo dňa 8. septembra 2011 k výške úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel. 

3. Toto VZN Mesta Čadca nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.  
 
                                                                
 
 

   Ing. Milan   G u r a 
                                                                          primátor mesta 

 
 
 
 
Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vyvesené dňa 22.11.2013 a zvesené dňa 09.12.2013.  
 



Mesto Čadca 

vydáva na základe § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení 
a v súlade s ustanovením § 6a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom 
znení  

Doplnok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca 
  

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 
v meste Čadca  č. 142/2013. 

     V § 2 ods. 1 sa ruší úsek miestnej komunikácie  „Pribinova“  a  za slovami  „na 
parkoviskách“ sa ruší  „ul. Pribinova (p.č. C KN 335/1, 336/2 a 1789/1 v k.ú. Čadca“. 

        § 2  ods. 1  sa dopĺňa o miestnu komunikáciu  „ul. 17. novembra“ a   parkoviská:  „ul 17. 
novembra (p.č. CKN 2908/27 v k.ú. Čadca), ul. Športovcov, (p.č. CKN 1192, 1835/1, 
1200/50, 1200/55 v k.ú. Čadca)“. 

      V § 3 ods. 3. sa  pôvodný text nahrádza novým znením: 
• 0,60 € za každú začatú hodinu, 
• 180 € za rok parkovacia karta. 

 Ostatné ustanovenia tohto VZN ostávajú nezmenené.  

Doplnok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.06.2019 číslo 68/2019 
a nadobúda účinnosť dňom   02.07.2019 . 

                                                                       Ing. Milan   G u r a 
                                                                          primátor mesta 

  


