
Mesto Čadca podľa § 4 ods.3, pís. e. § 6 ods.1 a § 11 ods.3 pís. q zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, s použitím zákona č.315/1996 Z.z. o premávke 

na pozemných komunikáciách, zákona č.193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách, zákona 

č. 168/1996 
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cestnej doprave a vyhlášky č 116/1997 o podmienkach premávky na pozemných 

komunikáciách a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch vydáva všeobecne záväzné nariadenie:  

Čl. 1 

Základné pojmy 

Pozemná komunikácia - tvorí ju cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené 

vonkajšími hranicami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových 

múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými 

obrubami chodníkov alebo zelených pásov. 

 

Miestna komunikácia- sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 

obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave, sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií a sú v majetku alebo v správe mesta (ďalej len miestna komunikácia) 

 

Účelová komunikácia - slúži k spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých 

objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným 

účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. 

 

Verejné priestranstvo - za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia (ďalej len VZN) považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie 

zodpovedajúce ich určeniu. Sú to najmä mestské ulice, cesty, chodníky, parkoviská, mosty, 

podchody, schody, parky. V pochybnostiach či ide o verejné priestranstvo, rozhodne primátor 

mesta. 

 

Staré vozidlo - starým vozidlom je motorové vozidlo kategórie M1 a N1, 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 motorové vozidlo kategórie M1 a 

N1, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom 

priestranstve, alebo na inom mieste, a ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska životného 

prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a 

krajiny. 

 

Autobus- motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta vodiča viac ako osem 

miest na sedenie 

 

Nákladné motorové vozidlo - motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na 

prepravu nákladu. 

 

Prekážka cestnej premávky - všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo ponechané na 

ceste, chyby v zjazdnosti cesty. 

Chodník- komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým pre chodcov, ktorá je spravidla 

oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom 



 

Cestná premávka- užívanie pozemných komunikácii účastníkom cestnej premávky 

Čl. 2 

Základné ustanovenie 

1. Státie v meste Čadca na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách je 

zakázané v čase od 22.00 hod. do 06.00. hod. nákladným motorovým vozidlám 

kategórie N2, N3, ťahačom a autobusom.  

Čl. 3 

Parkoviská a prenosné garáže 

1. Pod pojmom parkoviská sa rozumie:  

    a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou  

    b) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky  

    c) vyhradené parkoviská  

2. Za prevádzku parkoviska s organizovanou prevádzkou, jeho údržbu, čistenie a 

poriadok, údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia, vrátane vyznačenia 

vyhradeného parkoviska pre invalidov- vodorovným a zvislým DZ zodpovedá 

prevádzkovateľ parkoviska  

3. Prevádzku organizovaných parkovísk upravuje "Prevádzkový poriadok", ktorý vydá 

prevádzkovateľ a umiestni ho na viditeľnom mieste. 

Prevádzkový poriadok musí obsahovať:   

    a) názov a adresu prevádzkovateľa  

    b) trvanie organizovanej prevádzky parkoviska (časový interval, v ktorom sa vyberá 

za parkovanie poplatok).  

    c) ceny za parkovanie  

    d) práva a povinnosti užívateľa  

4. O zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta je treba požiadať MsÚ Čadca. 

Parkovacie miesto sa vyhradí len pre vozidlo uvedené v žiadosti. Zmenu evidenčného 

čísla, motorového vozidla a pod. je povinný majiteľ vyhradeného park. Miesta 

nahlásiť na MsÚ.  

5. Zriadenie vyhradených park. miest podľa ods.4 podlieha poplatkovej povinnosti v 

zmysle VZN o miestnych poplatkoch v meste Čadca (5000,-Sk v mestskej zóne, 

2000,- Sk na ostatnom území)  

6. Náklady na označenie vyhradeného parkoviska vodorovným a zvislým dopravným 

značením hradí žiadateľ. Zvislá DZ D12 vyhradené parkovisko musí byť vyhotovená 

podľa STN 018020, rozmer 500/700mm. Spodný okraj DZ bude umiestnený vo výške 

150 cm. Invalidom so ZPS-ZŤP pre vlastné mot. vozidlo sa za parkovacie miesto 

nevyrubuje poplatok.  

7. Stanovišťe TAXI je označené:  

a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace 

osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,  

b) zvislou informatívnou dopravnou značkou a nápisom TAXI a doplnkovou 

značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre osobné autá taxislužby,  

c) stanovišťe TAXI je povinný prepravca označiť na vlastné náklady. 

  



Čl. 4 

Staré vozidlá 

1. Povinnosti držiteľa starého vozidla 

a, Držiteľ starého vozidla je povinný zabezpečiť odovzdanie starého vozidla na 

spracovanie 

držiteľovi autorizácie alebo odovzdanie starého vozidla hromadnému výrobcovi alebo 

hromadnému dovozcovi. Pri vyradení vozidla predloží ODI potvrdenie o prevzatí sta- 

rého vozidla na spracovanie vystavené oprávneným subjektom. 

b, Ak si chce držiteľ ponechať staré vozidlo je povinný 

? ? predložiť pri vyradení vozidla z evidencie čestné vyhlásenie o ponechaní si starého 

vozidla 

? ? zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom 

poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta 

do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie, 

? ? zaslať okresnému úradu do 30 dní kópiu čestného prehlásenia, 

? ? umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo 

životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta a aby sa zabránilo 

odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.  

2. Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa ods. b, urobí tak správca cesty (na 

ceste alebo verejnom priestranstve) alebo mesto (na inom mieste) a to odovzdaním 

starého vozidla na parkovisko určené okresným úradom. Náklady s tým spojené je 

povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.  

3. Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené 

a, na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty, 

b, na inom mieste zabezpečí so súhlasom vlastníka mesto, v prípade nesúhlasu 

vlastníka 

nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka. 

Odstránenie sa zabezpečí odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko a to 

bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani 

pomocou ODI je na pozemku odstavené viac než 30 dní. Náklady spojené s 

odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska. Ak sa do 1 

roka od odovzdania neprihlási držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré 

vozidlo za opustenú vec. V prípade zistenia držiteľa starého vozidla, tento hradí 

náklady spojené s odstránením vozidla.  

 

Čl. 5 

Odťahovanie motorových vozidiel 

1. Nepojazdné, opustené alebo odstavené motorové vozidlo, ktoré tvorí prekážku na 

pozemných komunikáciách alebo ver. priestranstvách ako aj vozidlá podľa odst. 4 § 

40 zákona č.315/96 Z.z. môže byť odtiahnuté. Návrh na rozhodnutie o odtiahnutí bude 

vykonávať Mestská polícia.  

2. Motorové vozidlo odtiahne na náklady majiteľa alebo prevádzkovateľa odťahová 

služba a umiestni ho na stráženom , pre tento účel vyhradenom mieste.  

3. Motorové vozidlo, ktoré bolo odtiahnuté, bude vydané majiteľovi vozidla podľa 

prevádzkového poriadku odťahovej služby.  

4. Zodpovednosť za škody, spôsobené pri odťahovaní vozidla, sa riadi ustanoveniami 

Občianskeho a Obchodného zákonníka.  



Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Porušenie VZN mesta právnickou osobou prejednáva v zmysle § 13a odst. 1 písm. a) 

zákona č. 369/90 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta 

Čadca. Za nesplnenie VZN právnickou osobou, môže primátor mesta Čadca uložiť 

pokutu do výšky 100 000,-Sk.  

2. Porušovanie VZN mesta občanmi v zmysle § 46 zákona SNR č. 372/90 Zb o 

priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/90 Zb. prejednáva Okresný úrad všeobecnej 

štátnej správy podľa § 52 písm. a) zákona SNR 372/90 Zb. o priestupkoch. Pokuty 

uložené za tieto priestupky sú v zmysle § 13 odst. 3 zákona č. 372/90 Zb. o 

priestupkoch príjmom mesta.  

3. Nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Čadca dňa 10.6.1999 

pod číslom uznesenia 50/1999  

4. Účinnosť nadobúda dňom 1.7.1999  

5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší v plnom rozsahu pôvodné VZN zo dňa 3.9.1992.  

Účinnosť nadobúda dňom 18.04.2003 

 


