Všeobecne – záväzné nariadenie mesta Brezna o státí, parkovaní,
odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta
Brezno.
------------------------------------------------------------------------------------------------Mestské zastupiteľstvo v Brezne podľa § 6 odst. 1 zákona č. 369/90 Zb.
v úplnom znení zákona č. 481/92 Zb., zákona č. 135/1961 Zb. v úplnom znení
zákona č. 55/1984 Zb. o pozemných komunikáciách vyhlášky Federálneho
ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách cestnej premávky a v zmysle
Všeobecno – záväzného nariadenia mesta Brezna o miestnych poplatkoch
vydáva toto nariadenie:
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVANIE
1. Mestské zastupiteľstvo v Brezne v záujme riešenia situácie v statickej doprave
týmto nariadením upravuje podmienky státia a parkovania motorových vozidiel
a odstraňovania vrakov na území mesta Brezno.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov, vlastníkov
a vodičov motorových vozidiel, ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale, alebo
dočasne na území mesta Brezno.
Čl. 2
PRVÁ ČASŤ
Státie a parkovanie na verejných priestranstvách a pozemných komunikáciách.
1. Na pozemných komunikáciách a ostatných označených verejných
priestranstvách mesta Brezno je povolené státie a parkovanie všetkým vozidlám,
ak to nevylučujú: zákony iné právne predpisy, všeobecno - záväzné nariadenia
a pokyny primátora mesta.
2. V čase od 21.00 do 6.00 hod. je zakázané státie a parkovanie na pozemných
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách všetkým nákladným
motorovým vozidlám a autobusom. prevádzkovatelia a vlastníci sú povinní
zabezpečiť odstavenie týchto vozidiel v onjektoch a priestoroch, kde majú
vytvorenú technickú základňu schválenú mestom Brezno. Státie v uvedenom
čase je povolené vozidlám v prevádzke pri dopravnej obsluhe, údržbe, opravách
a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.

3. Zakazuje sa parkovať všetkými motorovými vozidlami na námestí M.R.
Štefánika, Rázusova, B. Němcovej, ČSA, Štúrova ul. a to na prístupových
cestách ku vchodom do objektov /medzi trávnikmi/, mimo vozidiel
zabezpečujúcich zásobenie obchodnej siete len na dobu nevyhnutnú pre
vyloženie a naloženie tovaru a na odvoz nákupu väčšej hmotnosti súkromnou
osobou.
4. Umiestnenie sklápacích garáží typu Rimavan a typizovaných stabilných
garáží na verejných priestranstvách povolí a umiestnenie určí správca
komunikácií v rámci výkonu miestnej samosprávy na určených plochách.
Čl. 3
VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA
1. Parkovacie miesta vyhradzuje a podmienky určuje mesto Brezno a správca
komunikácií v spolupráci s políciou v Brezne.
2. Právnickým osobám, fyzickým osobám a občanom telesne postihnutým, ktorí
používajú osobitné označenie vozidiel č. 01 a 02 je možné Okresným
veliteľstvom PZ SR odborom dopravnej polície v Banskej Bystrici
a v spolupráci s Mestskou vyhradiť parkovacie miesto na verejných
parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch.
3. Poplatok za parkovacie miesto sa určuje podľa platných predpisov.
Čl. 4
DRUHÁ ČASŤ
ODŤAHOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Neplatný čl. 4, ods. 1, a 2 dňom 26.4. 2000 v zmysle uzn. MsZ č. 25/2000 / vid
VZN 054/
1. O tom, či vozidlo tvorí cestnú prekážku v cestnej premávke a o jeho
odtiahnutí rozhoduje v zmysle § 37 vyhl. FMV č. 99/1989 Zb. pracovník PZ SR
a v zmysle zákona č. 564/1990 Zb. o mestskej polícii, pracovník mestskej
polície.

2. Odtiahnuté vozidlo, ktoré tvorilo prekážku v cestnej premávke sa umiestni na
vyhradenom mieste /Technické služby/.
3. Vzniknuté skutočné náklady za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie
vozidla, za odtiahnutie vozidla, umiestnenie a stráženie vozidla na vyhradenom
mieste je povinný uhradiť vlastník, alebo prevádzkovateľ vozidla.
Čl. 5
ODSTRAŇOVANIE VRAKOV
1. Za vraky sa podľa tohoto nariadenia považujú všetky motorové a nemotorové
vozidlá dlhodobo, alebo trvalo neschopné prevádzky a neudržiavané,
ponechané na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách.
2. Vlastník, alebo prevádzkovateľ motorového vozidla, ktoré zodpovedá
podmienkam podľa čl. 5 ods. 1 všeobecno – záväzného nariadenia je povinný
odstrániť ho z pozemnej komunikácie, alebo verejného priestranstva do 15 dní
od písomného upozornenia mestskej polície, alebo od jeho trvalého odhlásenia
z evidencie dopravnej polície.
3. Pokiaľ vlastník, alebo prevádzkovateľ neodstráni motorové vozidlo /vrak/
v stanovenej lehote, toto bude odstránené správcom pozemnej komunikácie,
alebo prevádzkovateľa po písomnom upozornení Mestskej polície. Mestský
úrad v Brezne vyrúbi poplatok za zvláštne užívanie verejného priestranstva ,
resp. komunikácie od doby zistenia až do doby odstránenia motorového vozidla
/vraku/ v zmysle Všeobecno – záväzného nariadenia mesta Brezna o miestnych
poplatkoch, pričom súčastne udelí sankčný postih v zmysle zákona
o priestupkoch č. 372/90 Zb.
a/ Pokiaľ vlastník , alebo prevádzkovateľ vozidla, ktoré bolo označené ako
prekážka v cestnej premávke, vozidlo odstráni sám v čase, keď už bolo
privolané odťahovacie vozidlo zo svojho stanovišťa k miestu prekážky a späť, je
povinný uhradiť skutočne vzniknuté náklady za výjazd odťahovacieho vozidla.
b/ Vlastníkovi, alebo prevádzkovateľovi sa uloží poriadková pokuta v zmysle
zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 472/90 Zb.
zákona SNR č. 524/90 Zb. a zákonného opatrenia P SNR č. 57/1991 Zb.
4. Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe tohoto všeobecno – záväzného
nariadenia a jeho vykonávacieho predpisu splnomocňuje Mestský úrad
a Mestskú políciu v Brezne účtovať a vymáhať náklady spojené s odstránením,
umiestnením a likvidáciou vraku od zisteného vlastníka, alebo prevádzkovateľa.

Čl. 6
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIE
1. Nedeliteľnú súčasť toto nariadenia tvorí „ Vykonávací predpis “.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia sa ruší platnosť doplnku č. 1
k všeobecno – záväznému nariadeniu o čistote a verejnom poriadku.....
3. Toto nariadenie a vykonávací predpis nadobúda účinnosť dňa: 20.05. 1994

VYKONÁVACÍ
PREDPIS
k Všeobecno – záväznému nariadeniu mesta Brezna o státí, parkovaní
a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta
Brezno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Vymedzenie pozemných komunikácií, verejných priestranstiev,
parkovacích plôch na parkovanie a státie motorových vozidiel /k čl. 2 ods. 1
Všeobecno – záväzného nariadenia o státí..../
1. Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy odstavných
a parkovacích plôch:
a/ verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou /strážené/, t.j. počas
organizovanej prevádzky sú s poplatkom a strážené, mimo organizovanej
prevádzky sú voľné a bezplatné,
b/ verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky /nestrážené/,
c/ verejné parkoviská s obmedzenou dobou státia,
d/ neverejné parkoviská – budované na vlastnom pozemku /ČSN 736 110/,
e/ parkovacie pásy a pruhy pozdĺž komunikácií,
f/ ostatné komunikácie, včítane sídliskových medziblokových komunikácií,
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.
2. Za údržbu, čistenie, poriadok, a technický stav parkoviska, včítane zvislého
a vodorovného dopravného značenia zodpovedá organizácia, ktorá má
parkovisko v správe.
3. Prevádzka na parkoviskách uvedených v čl. 1 ods. 1 písm. a/ bude upravená
prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá správca komunikácií v súčinnosti
s mestským úradom v Brezne a tento sa musí zverejniť vyvesením viditeľne na
určenom mieste.
Prevádzkový poriadok musí obsahovať:
a/ názov prevádzkovateľa a jeho adresu,
b/ trvanie organizovanej prevádzky parkoviska /čas stráženia/,
c/ ceny za parkovanie a prípadné iné služby s uvedením cenového predpisu,
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa,
e/ práva a povinnosti užívateľa.

Čl. 2
ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
A OSTATNÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV /ČL. 2 ODS. 6
VŠEOBECNO – ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA/
1. Na užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev na
iné účely ako je státie , parkovanie, podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v úplnom znení Zákona č. 55/1984 Zb. je potrebné
na základe záväzného stanoviska mesta rozhodnutie Obvodného úradu
všeobecnej štátnej správy v Brezne.
2. Za zvláštne užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných
priestranstiev sa považuje:
a/ povolené a nepovolené umiestňovanie garáží typu Rimavan a typizovaných
stabilných garáží,
b/ iných prenosných a stavaných garáží a rámp,
c/ státie dlhodobo, prípadne trvale nepojazdných motorových vozidiel /ďalej len
vrakov/.
3. Porušenie povinností uložených v čl. 2 ods. 1 vykonávacieho predpisu rieši
Mestská polícia v Brezne ako priestupok v zmysle zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 472/90 Zb. , zákona SNR č. 524/90
Zb. a zákonného opatrenia P SNR č. 57/1991 Zb.
Čl. 3
VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA
/ K ČL. 3 ODS. 2 VŠEOBECNO – ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA/
1. Správca miestnych komunikácií povoľuje vyhradené parkovacie miesta
a manipulačné plochy pre:
a/ štátne orgány, orgány samosprávy, štátne, družstevné a spoločenské
organizácie,
b/ telesne postihnutých občanov, ktorí používajú osobitné označenie vozidiel č.
01 a 02,
c/ vozidlá taxislužby,
d/ zásobovacie vozidlá,
e/ právnické a fyzické osoby, a to na základe písomnej žiadosti prerokovanej
a schválenej v dopravnej komisii Mestského zastupiteľstva v Brezne.

2. V zmysle čl. 2 ods. 1 vykonávacích predpisov možno vyhradiť parkovacie
miesto len na pracovný čas, najdlhšie však v čase od 6:00 do 17:00 hod.
Vyhradenie sa nevzťahuje na dni pracovného pokoja.
3. Zvislé a vodorovné dopravné značenie vyhradených parkovísk sú oprávnené
vykonávať TS mesta Brezno, u invalidov na základe rozhodnutia Obvodného
úradu sociálneho oddelenia bezplatne.
4. Na vyhradených parkovacích miestach je povolené státie výlučne držiteľom
parkovacích preukazov. Tento preukaz počas státia musí byť viditeľne
umiestnený za predným sklom vozidla.
5. Vozidlo ponechané na parkovisku vyhradenom vyhradenom pre fyzické
a právnické osoby prevádzkovateľom vozidla bez príslušného parkovacieho
povolenia, bude v zmysle § 25 ods. 1 písm. 1 Vyhlášky FMW č. 99/1989 Zb.
odstránené na náklady vodiča /prevádzkovateľa/.
6. Ustanovenie § 25 ods. 1 písm. 1 vyhlášky FMW č.99/ 1989 Zb. o pravidlách
premávky na pozemných komunikáciách týmto nie je dotknuté.
Čl. 4
POPLATKY ZA VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA
/K ČL. ODS. 3 VŠEOBECNO – ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA/
1. Za sklápacie garáže typu Rimavan, umiestnené na vyčlenených plochách sa
určuje v zmysle Všeobecno – záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch
jednotný paušálny poplatok 600,- Sk ročne.

DRUHÁ ČASŤ
ODŤAHOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
/K ČL. 4 ODS. 5 VŠEOBECNO – ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA/
1. Motorové vozidlo, ktoré bolo odstránené ako prekážka cestnej premávky bude
vydané vodičovi / majiteľovi / , alebo inej oprávnenej osobe , keď táto preukáže
svoju totožnosť hodnoverným dokladom a zaplatí stanovený poplatok za
odtiahnutie a stráženie v zmysle čl. 4 ods. 5 Všeobecno – záväzného nariadenia
a zaplatí pokutu PZ SR za dopravný priestupok, alebo orgánu, ktorý tento zistil
a prevezme poštovú poukážku /faktúru/ s vyúčtovaním, potvrdí prevzatie
vozidla a písomne potvrdí, že v prípade neuhradenia poplatku súhlasí so zrážkou
zo mzdy cestou svojho zamestnávateľa, resp. uzná dlh čo do dôvodu a čo do
výšky v zmysle OZ.
2. V prípade odmietnutia zaplatenia poplatku za odstránenie vozidla sa
majiteľovi, alebo preberajúcej osobe po podpísaní zápisu o prevzatí vozidla sa
toto vydá a uplatní sa nárok na Okresnom súde v Banskej Bystrici.
3. Úhrady zahraničných majiteľov vozidiel sa inkasujú v hotovosti v Sk, a len
v mimoriadnych prípadoch sa vymáhajú cestou zastupiteľských úradov.
4. Ak sa vodič dostaví na miesto, z ktorého sa vozidlo odťahuje v čase:
a/ keď ešte nebolo naložené na odťahovacie vozidlo a práce neboli začaté , vydá
sa vodičovi po zaplatení nákladov spojených s jazdou odťahovacieho vozidla
účtované zo stanovišťa odťahovacej služby v zmysle čl. 4 ods. 5 písm. c
včeobecno – záväzného nariadenia,
b/ keď už bolo naložené na odťahovacie vozidlo / zariadenie/, alebo sa práce
začali, dopraví sa na najbližšie miesto, kde nemôže tvoriť prekážku cestnej
premávky, tam sa vydá vodičovi / majiteľovi/ , ktorý musí preukázať svoju
totožnosť v zmysle bodu 1 tohto článku, potvrdiť úkony vykonané odťahovacou
službou a zaplatiť poplatok v zmysle čl. 4 ods. 5 Všeobecno – záväzného
nariadenia.
5. Úkony uvedené v čl. 4 ods. 5 všeobecno – záväzného nariadenia budú
účtované podľa cenníka odťahovej služby, včítane jeho doplnkov, schváleného
v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.
6. Vodič okrem toho je povinný zaplatiť pokutu za dopravný priestupok orgánu,
ktorý tento priestupok zistil a uložil.

Čl. 6
Zodpovednosť pri odťahovaní a strážení motorového vozidla
/k čl. 4 ods. 1 Všeobecno – záväzného nariadenia/
Zodpovednosť za škody spôsobené pri odtiahnutí vozidla, prípadne strážením na
parkovisku sa riadi všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

TRETIA ČASŤ
Čl. 7
Vyhľadávanie a odstraňovanie vrakov
/k čl. 5 ods. 1 všeobecno – záväzného nariadenia/
Vyhľadávanie vrakov zabezpečujú:
a/ Mestská polícia
b/ OO PZ a odbor dopravnej polície
c/ občania a to formou oznámenia
Čl. 8
/ k čl. 5 ods. 1 a 3 Všeobecno – záväzného nariadenia/
Evidenciu vrakov zistených a nahlásených vedie Mestská polícia v Brezne v
„ Evidenčnej knihe “
Čl. 9
/k čl. 5 Všeobecno – záväzného nariadenia/
Postup pri odťahovaní vrakov
1. Po zistení a nahlásení vraku zistí Mestská polícia mesta Brezna v súčinnosti
s odbornom dopravnej polície majiteľa vraku a prerokuje s ním jeho odstránenie.
2. Ak prevádzkovateľ /majiteľ/ vraku nesplnil dojednané podmienky čl. 9 ods. 1
všeobecno – záväzného nariadenia, mestská polícia vyzve prevádzkovateľa
/majiteľa/ vraku k jeho odstráneniu do 15 dní.

3. Ak prevádzkovateľ /majiteľ/ vraku nesplnil podmienky uvedené v písomnej
výzve podľa čl. 5 ods. 2 všeobecno – záväzného nariadenia vydá Mestská
polícia rozhodnutie o odstránení vraku.
4. Vraky prevádzkovateľov /majiteľov/, ktorí po vydaní rozhodnutia v určenej
lehote vrak neodstránili, budú na základe rozhodnutia mestskej polície
umiestnené na miesto na tento účel určené /TS mesta Brezno/
5. Vraky opustené, u ktorých nebolo možné zistiť prevádzkovateľa /majiteľa/,
budú na základe rozhodnutia po písomnej výzve Mestskej polície odstránené
správcom komunikácií a umiestnené na miesto na tento účel určené a postupne
likvidované .
6. Všetky vraky zistených ako aj nezistených prevádzkovateľov /majiteľov/
budú po dobu jedného mesiaca uskladnené na mieste tomu určenom. Po tejto
lehote budú likvidované a odovzdané do šrotu.
7. Náklady spojené s odstránením a umiestnením vraku u zistených
prevádzkovateľov / majiteľov/ znáša prevádzkovateľ /majiteľ/.
Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Tento vykonávací predpis je neoddeliteľnou súčasťou „ Všeobecno – záväzného
nariadenia mesta Brezna o státí, parkovaní, odťahovaní motorových vozidiel
a odstraňovaní vrakov na území mesta Brezna “ a nadobúdajú platnosť spolu
s uvedeným Všeobecno – záväzným nariadením mesta Brezna.
Platnosť dňa : 20.05. 1994

D O P L N O K č. 1
K všeobecne – záväznému nariadeniu mesta Brezna o státí, parkovaní,
odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta
BREZNA
------------------------------------------------------------------------------------------------V súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Brezna o státí, parkovaní,
odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta Brezna
schváleného Mestským zastupiteľstvom Brezno dňa 20.5. 1994
VYDÁVAM
tento doplnok k používaniu technického prostriedku zabraňujúceho odjazdu
motorových vozidiel.
1/ Pracovník Mestskej polície Brezno samostatne rozhoduje o použití
prostriedku zabraňujúceho odjazdu vozidiel v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Brezno a v súlade s vyhláškou č. 99 / 1989 Zb. o pravidlách
cestnej premávky, poriadku parkoviska a § 3/1/ f zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii.
2/ Po uzamknutí vozidla je pracovník Mestskej polície Brezno povinný vypísať
predvolanie na Mestskú políciu, ktoré musí obsahovať dátum, miesto
priestupku, adresu Mestskej polície, podpis pracovníka Mestskej polície
a pečiatku Mestskej polície.
3/ Po dostavení sa vodiča – priestupcu na Mestskú políciu Brezno a po uznaní
priestupku sa takýto vodič vyrieši v blokovom konaní pokutou. V prípade, že
vodič – priestupca nemá finančnú hotovosť so sebou a uzná priestupok, spíše sa
záznam, ktorý vodič - priestupca podpíše a vydá sa mu peňažná poukážka na
zaplatenie pokuty. Následne sa vodič – priestupca zapíše do evidencie
priestupkových pohľadávok.
4/ Vodičovi – priestupcovi, alebo osobe oprávnenej k jeho zastupovaniu sa po
zaplatení blokovej pokuty alebo vyriešení priestupku ihneď odstráni technický
prostriedok zabraňujúci odjazdu vozidla.
5/ Za použitie technického prostriedku zabraňujúceho odjazdu vozidla sa
stanovujú sankcie vo forme blokovej pokuty vo výške:
1. porušenie -200.- Sk, 2. porušenie – 300,- Sk.
V Brezne dňa: 15.10. 1995

Ing. Vladimír Faško, v.r.
primátor mesta Brezna

