Úplné znenie
Všeobecne-záväzné nariadenie mesta 054/2000 o
DOPRAVNÝ SYSTÉM MESTA BREZNA

zóne s dopravným obmedzením v meste Brezne

§ 1
Úvodné ustanovenia
1/

2/

3/

4/

5/

6/

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie")
upravuje státie motorových vozidiel (ďalej len "vozidlo")
na miestnach komunikáciách a na vyznačených verejných
priestranstvách s parkovacími službami (ďalej len
parkovanie) vo vymedzenej časti centrálnej mestskej zóny
Brezno (ďalej len "CMZ Brezno").
Zónou s dopravným obmedzením v Brezne (ďalej len "Zóna") je
územie zahrňujúce Námestie generála M. R. Štefánika a ulice
Boženy Němcovej, Československej armády - Hradby, Čipkovo
nábrežie, Šramkova, Černákova a ostatných k tomuto účelu
vyhradených priestranstiev nachádzajúcich sa na území SMZ
(hranice zóny viď. Dopravný plán).
Vstup do zóny a koniec zóny je označený zvislými dopravnými
značkami D56a - zóna s dopravným obmedzením a D56b - koniec
zóny s dopravným obmedzením so symbolom dopravnej značky
B30 - zákaz státia, s dodatkovou tabuľou - mimo vozidiel
viditeľne označených platnou parkovacou kartou. 1)
V zóne môže stáť vozidlo len na:
a/
verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou
označených vodorovným dopravným značením V10a až V10d
a V11 2)
b/
verejných parkoviskách s parkovacími automatmi, alebo
automatickými závorami označenými vodorovným dopravným
značením V10a až V10d a V11 2)
c/
miestnych komunikáciách v súlade s príslušným právnym
predpisom 3)
d/
ostatných miestach označených vodorovným dopravným
značením V10a až V10d a V11 2)
Organizačné a technické zabezpečenie státia v zóne
vykonávajú technické služby mesta Brezna, alebo mestom
Brezno poverené fyzické a právnické osoby (ďalej len
prevádzkovateľ).
Za státie vozidla v zóne sa platí poplatok. Výšku a spôsob
úhrady za státie vozidiel a parkovacie služby (ďalej len
poplatok), ako aj dobu za parkovanie s parkovacou službou
určuje prevádzkovateľ po odsúhlasení mestským
zastupiteľstvom. Odsúhlasená výška poplatku a doba
spoplatnenia státia tvorí prílohu tohoto nariadenia.
Dokladom o zaplatení poplatku je parkovacia karta alebo
lístok vydaný parkovacím automatom (ďalej len parkovacia
karta).
Pre státie na námestí gen. M. R. Štefánika platia osobitné
podmienky tohoto nariadenia.
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§ 2
Státie vozidiel na verejných parkoviskách
s organizovanou prevádzkou
1/
2/

3/
4/

Státie vozidiel na verejných parkoviskách s organizovanou
prevádzkou sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá
prevádzkovateľ po schválení MsZ.
Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na parkovisku na
viditeľnom mieste a musí obsahovať:
a/
názov prevádzkovateľa
b/
vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska
c/
poplatky
d/
práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/
práva a povinnosti užívateľa
f/
miesto, kde možno kúpiť parkovaciu kartu
inak nie je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zaplatenie
poplatku.
Dokladom o zaplatení poplatku je správne označená
parkovacia karta, ktorú je vodič povinný umiestniť za
predné sklo vozidla na viditeľné miesto.
Státie vozidla mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
§ 3
Státie vozidiel na parkoviskách s parkovacími
automatmi, alebo automatickými závorami

1/

2/

3/
4/
5/

Státie vozidiel na verejných parkoviskách s parkovacími
automatmi, alebo automatickými závorami sa riadi
prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá prevádzkovateľ po
schválení MsZ.
Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na parkovisku na
viditeľnom mieste a musí obsahovať:
a/
názov prevádzkovateľa
b/
vymedzenie doby činnosti parkovacieho automatu
c/
poplatky
d/
práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/
práva a povinnosti užívateľa
f/
miesto, kde možno kúpiť parkovaciu kartu
inak nie je prevádzkovateľ oprávnený požadovať zaplatenie
poplatkku.
Spôsob obsluhy parkovacieho automatu je vyznačený na čelnej
strane parkovacieho automatu.
Dokladom o zaplatení poplatku za parkovaciu službu je
parkovacia karta, ktorú je vodič povinný umiestniť za
predné sklo vozidla na viditeľné miesto.
Státie vozidla mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
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§ 4
Státie vozidla na miestnych komunikáciách
1/

2/

3/
4/
5/

Vodič môže nechať zaparkované vozidlo na miestnych
komunikáciách v čase vyznačenom na zvislej dopravnej značke
D56a - zóna s dopravným obmedzením so symbolom dopravnej
značky B30 - zákaz státia, v tom prípade ak umiestni za
predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú parkovaciu
kartu vydanú prevádzkovateľom.
Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom
mieste a musí obsahovať:
a/
názov prevádzkovateľa
b/
vymedzenie času organizovanej prevádzky parkovania
c/
poplatok
d/
práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/
práva a povinnosti užívateľa
f/
miesto, kde možno kúpiť parkovaciu kartu
Na parkovaciu kartu pre jednorázuové použitie musí vodič
vozidla vyznačiť mesiac, deň, hodinu a minútu začatia
státia.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predaj parkovacích
kariet v dostatočnom množstve.
Miesta na zastavenie zásobovacích vozidiel sú označené
dopravnou značkou B31 - zákaz zastavenia s dodatkovou
tabuľou "Vymedzujúcou dobu povolenú na zásobovanie".
Vozidlo môže na takomto mieste stáť iba počas doby
nevyhnutnej na naloženie a zloženie nákladu.4)
§ 5
Voľné parkovacie miesta

1/
2/

3/

4/

Voľné parkovacie miesta sú tie, ktoré sú vyznačené
vodorovnými dopravnými značkami V10a až V10d a V11.2)
Stáť na voľných parkovacích miestach môže vozidlo, ktorého
vodič umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste
správne použitú parkovaciu kartu príslušného druhu a to:
a/
jednorázovú
b/
prenosnú
c/
neprenosnú
d/
univerzálnu neprenosnú
Jednorázová parkovacia karta oprávňuje stáť vozidlu na
voľnomparkovacom mieste v čase určenom podľa miesta
parkovania. Vodič na parkovacej karte vyznačí mesiac, deň,
hodinu a minútu zaparkovania vozidla. Pri predpoklade, že
vozidlo bude stáť viac ako určený čas, je vodič povinný
označiť a umiestniť vo vozidle príslušný počet kariet.
Jednorázová parkovacia karta neplatí na parkoviskách s
parkovacím automatom.
Prenosná parkovacia karta umožňuje ľubovoľnému osobnému
vozidlu časovo neobmedzené státie na "voľných" parkovacích
miestach po dobu platnosti karty. Prenosná parkovacia karta
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5/

6/

neplatí na parkoviskách s parkovacím automatom a
parkovacích miestach so zvláštnym režimom.
Neprenosná parkovacia karta vystavená na ŠPZ vozidla
umožňuje tomuto vozidlu od vydania karty do konca
kalendárneho roka časovo neobmedzené státie na "voľných"
parkovacích miestach. Neprenosná parkovacia karta neplatí
na parkoviskách s parkovacím automatom a parkovacích
miestach so zvláštnym režimom.
Univerzálna parkovacia karta vystavená na ŠPZ vozidla
umožňuje tomuto vozidlu od vydania karty do konca
kalendárneho roka časovo neobmedzené státie na "voľných"
parkovacích miestach vrátane miest na parkoviskách s
parkovacím automatom, okrem parkovacích miest so zvláštnym
režimom.
§ 6
Vyhradené parkovacie miesta

1/

2/

3/
4/

5/

6/

7/

Vyhradené parkovacie miesta sú označené zvislým dopravným
značením B30 - zákaz státia s dodatkovou tabuľou s
vyznačením nájomcu, počtom vyhradených miest a vodorovným
dopravným značením V10a,b,c,d.1,2)
Stáť na vyhradenom parkovacom mieste môže vozidlo, ktoré má
za predným sklom na viditeľnom mieste umiestnenú platnú
parkovaciu kartu (ďalej len "vyhradzovacia platná karta").
Vozidlo s takouto parkovacou kartou môže stáť na vyhradenom
parkovacom mieste po dobu platnosti karty.
Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť fyzická
alebo právnická osoba, ktorá o jeho vyhradenie požiadala a
dostala súhlas prevádzkovateľa.
Označené vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru
väzenskej a justočnej stráže SR, mestskej polície, vozidlá
diplomatického a konzulárneho zboru (v súlade so zásadou
reciprocity), vozidlá zdravotníckej záchrannej služby,
vozidlá požiarnych zborov, vozidlá záchranného systému SOS
a vozidlá, ktoré zabezpečujú odstraňovanie porúch na inž.
sieťach, môžu pri plnení služobných úkonov stáť aj na
vyhradených parkovacích miestach bez použitia parkovacej
karty.
Vozidlá označené značkou 01 až 06, prepravujúce osoby ťažko
postihnuté na zdraví, alebo osoby ťažko pohybovo postihnuté
môžu parkovať bez použitia parkovacej karty aj na
parkoviskách uvedených v § 1, ods. 3, písmeno a, b, c, a na
ostatných parkoviskách s výnimkou vyhradených parkovacích
miest a nám. gen. M. R. Štefánika, kde budú na tento účel
vyhradené dve parkovacie miesta.
Na vyhradenom parkovisku môže vozidlo bez použitia
parkovacej karty zastaviť na čas nevyhnutne potrebný na
urýchlené nastúpenie, alebo vystúpenie prepravovaných osôb
alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie tovaru.5)
Prevádzkovateľ môže prideliť bezplatné parkovacie karty pre
služobné vozidlá mestských podnikov a organizácií
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zriadených mestom Brezno, služobné vozidlá prokuratúry,

súdu, OÚ, OÚV, OO a OR PZ SR, zdravotné a hygienické služby
v meste Brezne, pre súkromné vozidlá poslancom mesta Brezna
a iných podľa rozhodnutia primátora mesta.
§ 7
Spoločné ustanovenia
1/
2/

3/

4/

5/

6/

Vodič je povinný zakúpiť si parkovaciu kartu v miestach
vyznačených v prevádzkovom poriadku.
Prenosnú parkovaciu kartu, neprenosnú parkovaciu kartu a
univerzálnu neprenosnú parkovaciu kartu a vyhradzovaciu
parkovaciu kartu na základe žiadosti vydá prevádzkovateľ po
zaplatení príslušného poplatku (príloha tohto nariadenia)
vždy do konca kalendárneho roka.
Pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty (§ 5,
ods. 2) sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny a minúty
odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto v tejto
karte.
Zamestnanci prevádzkovateľa majú právo požiadať zamestnanca
mestskej polície alebo zamestnanca OR a OO PZ SR, aby
použil technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla
stojaceho v "Zóne" a tento nezaplatil stanovený poplatok,
prípadne stojí mimo vyznačených miest na parkovanie, ktoré
vytvára prekážku v cestnej premávke.
Kontrolu dodržiavania všeobecno záväzného nariadenia o zóne
s dopravným obmedzením v meste Brezne vykonávajú
zamestnanci Mestskej polície Brezno a zamestnanci
prevádzkovateľa.
Týmto nariadením nie je dotknuté právo udeliť výnimku z
ustanovení tohto nariadenia príslušným orgánom podľa
osobitných predpisov.6)
§ 8
Sankcie

1/
2/

Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie obce, dopúšťa
sa priestupku, za ktorý sa uloží pokuta do 1000 Sk (v
blokovom konaní do 500 Sk).7)
Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie obce,
dopúšťa sa priestupku za ktorý môže primátor mesta Brezna
uložiť pokutu do výšky 100.000 Sk.
§ 9
Záverečné ustanovenia

1/

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nepoužijú sa
v "Zóne" ustanovenia čl. 4 odst. 1, 2 Nariadenia mesta
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Brezna o státí a parkovaní vozidiel, odstraňovaní vrakov na
území mesta Brezna zo dňa 20.5.1994.

§ 10
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:
Úplné znenie Všeobecno záväzného nariadenia o Zóne s dopravným
obmedzením v meste Brezno schválené MsZ dňa 26.4.2000, uznesením
č. 25/2000.
Vyvesené na pripomienkovanie občanov dňa: 3.5.2000
Zvesené dňa:18.5.2000

Ing. Vladimír Faško
primátor mesta Brezna

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

čl. 4, odst. 39, II. dielu vyhlášky č. 90/1997 Z.z. o
premávke na pozemných komunikáciách je v takejto zóne s
dopravným obmedzením dovolené státie vozidla na miestach
vymedzených značkami s dopravným obmedzením, inak ide o
dopravný priestupok
čl. 4, odst. 13, II. dielu vyhlášky č. 90/1997 Z.z. o
premávke na pozemných komunikáciách
§ 22, zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách
čl. 2, odst. 17, II. dielu vyhlášky č. 90/1997 Z.z. o
premávke na pozemných komunikáciách
§ 2, ods. av), zákona č. 315/1997 Z.z. o premávke na
pozemných komunikáciách
§ 127 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách
§ 13, 46 a 84 zákona SNR č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov a zákona č. 250/1994 Zb., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1992 Zb. a zákon č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov

- 7 Zrušené uzn. MsZ č. 46/2001/1 zo dňa 23.04.2001
Príloha č. 1
k VZN o zóne s dopravným obmedzením v meste Brezne

POPLATOK ZA SLUŽBY SPOJENÉ S PARKOVANÍM V ZÓNE S DOPRAVNÝM
OBMEDZENÍM V MESTE BREZNE

Pondelok - piatok: 07,00 - 18,00 hod.
Sobota:

06,00 - 13,00 hod.

1.

Nám. gen. M. R. Štefánika (okrem vymedzenia v
bode 2) a ulice B. Němcovej:
5,- Sk za 30 min.

2.

Nám. gen. M. R. Štefánika (asfaltová plocha pod
vežou a kolmé státie k tejto ploche):
1 hod. - 10,- Sk
2 hod. - 20,- Sk
každá ďalšia hodina 50,- Sk/hod.

3.

Ulica Šrámkova a Čipkove nábrežie:
1 hod. - 5,- Sk

4.

Prenosná aj neprenosná parkovacia karta 1.500,Sk za kalendárny rok, alebo jeho alikvotna
čiastka

5.

Univerzálna neprenosná parkovacia karta 4.000,Sk za kalendárny rok, alebo alikvotna čiastka

6.

Vyhradzovacia parkovacia karta 5.000,- Sk za
kalendárny rok.

7.

Autobusy (3 miesta pod vežou)
1 hod. - 30,- Sk
2 hod. - 60,- Sk
každá ďalšia hodina 50,- Sk

