VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Brezna dňa:15.jún 2005
VZN nadobúda činnosť dňa:
01.7. 2005

Mestské zastupiteľstvo v Brezne na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách, Vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách, v zmysle zákona NR
SR. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN mesta Brezna č. 103/2004 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VŠEOBECNE

Z ÁV Ä Z N É

NARIADENIE

č. 5 /2005

o státí, parkovaní, odťahovaní motorových vozidiel a
odstraňovaní starých vozidiel na území mesta.

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
PODMIENKY STÁTIA A PARKOVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL
A ODSTRAŇOVANIA STARÝCH VOZIDIEL NA ÚZEMÍ MESTA BREZNA

1. Mestské zastupiteľstvo v Brezne v záujme riešenia situácie v statickej doprave týmto
všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ upravuje podmienky státia a parkovania
motorových vozidiel na nevyznačených verejných priestranstvách a pozemných
komunikáciách.
2.Ďalej toto VZN upravuje státie a parkovanie motorových vozidiel na vyznačených
verejných priestranstvách s parkovacími službami a parkovanie vo vymedzenej časti
centrálnej mestskej zóny Brezno /ďalej len CMZ Brezno/.
3. Toto VZN rieši odstraňovanie starých vozidiel na území mesta Brezna.
4. Toto VZN sa vzťahuje na všetkých držiteľov, prevádzkovateľov a vodičov motorových
vozidiel, ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale, alebo dočasne na území mesta Brezna.

II. ČASŤ
STÁTIE A PARKOVANIE NA NEVYZNAČENÝCH
VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH A POZEMNÝCH
KOMUNIKÁCIÁCH
§2
VYMEDZENIE POJMOV

1. Pod pojmom státie sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako čas dovolený na
zastavenie. /Zákon 315/1996 Z.z. § 2 písm. am/
2. Zastavením sa rozumie uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na
urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie
alebo na zloženie nákladu.
Zastavením vozidla sa rozumie aj prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča. /
Zákon 315/1996 Z.z. § 2 písm. av, aw/.
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3. Držiteľom vozidla sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo
právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch je
držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom. /Zákon 315/1996
Z.z. § 2 písm. f/.
4. Motorovým vozidlom sa rozumie nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom
a trolejbus /Zákon 315/1996 Z.z. § 2 písm.x/.
5. Zvláštnym motorovým vozidlom sa rozumie najmä poľnohospodársky traktor a lesný
traktor, jednonápravový kultivačný traktor a jeho príves, samohybný poľnohospodársky
a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj alebo motorový ručný vozík /Zákon 315/1996 § 2 písm.
ay/.
§3
VYMEDZENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ ,
NEVYZNAČENÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A PARKOVACÍCH PLÔCH
NA PARKOVANIE A STÁTIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL.

1. Na parkovanie motorových vozidiel slúžia odstavné plochy označené ako parkovisko za
užívanie ktorých sa platí miestna daň za zabratie verejného priestranstva.
2. Na státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy odstavných plôch:
a/ ostatné komunikácie, včítane sídliskových medzi blokových 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.
b/ neverejné parkoviská – budované na vlastnom pozemku /ČSN 736 110/,
3. Na pozemných komunikáciách a ostatných nevyznačených verejných priestranstvách mesta
Brezna je povolené státie a parkovanie všetkým vozidlám, ak to nevylučujú: zákony, iné
právne predpisy, všeobecno – záväzné nariadenia mesta a pokyny primátora mesta.
4. V čase od 22:00 do 6:00 hod. je zakázané státie a parkovanie na pozemných komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách všetkým zvláštnym motorovým vozidlám nákladným
motorovým vozidlám, autobusom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcich
hmotnosť 3500 kg. Prevádzkovatelia a vlastníci sú povinní zabezpečiť odstavenie týchto
vozidiel v objektoch a priestoroch, kde majú vytvorenú technickú základňu schválenú
mestom Breznom alebo vo dvoroch a garážach svojich firiem. Státie v uvedenom čase je
povolené len vozidlám v prevádzke pri dopravnej obsluhe, údržbe, opravách a haváriách
pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.
5. Zakazuje sa stáť všetkým motorovým vozidlám na námestí M.R. Štefánika, ulica Rázusova,
B. Nemcovej, ČSA a to na prístupových cestách ku vchodom do objektov/medzi trávnikmi/,
mimo vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie obchodnej siete a to len na dobu nevyhnutnú pre
vyloženie a naloženie tovaru.
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§4
ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A OSTATNÝCH
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
1. Na užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev na iné účely ako
je státie a parkovanie, podľa Zákona 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách Je potrebné rozhodnutie – povolenie na osobitné užívanie verejného
priestranstva vydané mestom Brezno.
2. Za zvláštne užívanie pozemných komunikácií a ostatných verejných priestranstiev sa
považuje:
a/ povolené umiestňovanie garáží typu Rimavan a typizovaných stabilných garáží,
b/ iných prenosných a stavaných garáží, rámp a sklápacích zariadení zabraňujúcich
parkovaniu.
c/ státie starých vozidiel, dlhodobo, prípadne trvale nepojazdných motorových vozidiel. /staré
vozidlo podľa Zákona 223/2001 Z. z. § 49 ods. 5/
d/ parkovanie obytných prívesov ťahaných za motorovým vozidlom alebo samostatných
obytných vozidiel.
3. Umiestnenie sklápacích garáží typu Rimavan, typizovaných stabilných garáží a sklápacích
zariadení zabraňujúcich parkovaniu na verejných priestranstvách povolí mestský úrad
v spolupráci so správcom komunikácie a umiestnenie určí správca komunikácií v rámci
výkonu miestnej samosprávy na určených plochách.
4. Porušenie povinností uložených v § 4 rieši Mestská polícia v Brezne ako priestupok
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Fyzickej osobe, ktorá užíva pozemnú
komunikáciu alebo verejné priestranstvo podľa § 4, ods. 2 bez povolenia možno udeliť
v správnom konaní pokutu do 5000,- Sk, v blokovom konaní do 1000,- Sk.
Právnickej osobe, ktorá poruší nariadenie o zvláštnom užívaní pozemných komunikácií
a ostatných verejných priestranstiev môže primátor mesta Brezna uložiť pokutu do výšky
100. 000,- Sk.

III. ČASŤ
ODŤAHOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
§5
OPRÁVNENIE NA POVOLENIE ODTIAHNUŤ MOTOROVÉ VOZIDLO
1. O tom, či vozidlo tvorí cestnú prekážku v cestnej premávke a o jeho odtiahnutí rozhoduje
v zmysle zákona 315/1996 Z. z. § 40 ods. 5 o premávke na pozemných komunikáciách
príslušník mestskej polície alebo príslušník policajného zboru.
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§6
PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY
1. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie 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 /Zákon 315/1996 Z.z. § 2 písm. af/.
2. Odtiahnuté vozidlo, ktoré tvorilo prekážku v cestnej premávke sa umiestni na vyhradenom
mieste na parkovisku odťahovej služby.
3. 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
tohto VZN § 8 a zaplatí pokutu príslušníkovi PZ SR za dopravný priestupok, alebo
príslušníkovi mestskej polície v prípade porušenia zákazových značiek v prípade odtiahnutia
vozidla, ktoré tvorilo prekážku cestnej premávky 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 Občianskeho zákonníka.
4. V prípade odmietnutia zaplatenia poplatku za odstránenie vozidla sa majiteľovi, alebo
preberajúcej osobe po podpísaní zápisu o prevzatí vozidla toto vozidlo vydá a uplatní sa
nárok na Okresnom súde v Brezne.
§7
ZODPOVEDNOSŤ PRI ODŤAHOVANÍ A STRÁŽENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA
1. Zodpovednosť za škody spôsobené pri odtiahnutí vozidla, prípadne strážením na
parkovisku odťahovej služby sa riadi všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
táto zodpovednosť má fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povolanie (živnosť) na
odťahové služby motorových vozidiel a ktorá túto službu vykonala na podnet príslušníka PZ
alebo príslušníka mestskej polície.
§8
UHRADENIE NÁKLADOV ZA ODTIAHNUTIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
1. Vzniknuté skutočné náklady za úkony spojené s prípravou na odtiahnutie vozidla,
umiestnenie a stráženie vozidla na vyhradenom mieste je povinný uhradiť držiteľ, alebo vodič
motorového vozidla.
2. Úhrady zahraničných držiteľov motorových vozidiel sa inkasujú v hotovosti a len
v mimoriadnych prípadoch sa vymáhajú cestou zastupiteľských úradov.
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3. 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 § 8 ods.1 tohto VZN.
b/ keď už vozidlo bolo naložené na odťahovacie vozidlo / zariadenie/, alebo sa práce začali,
dopraví sa na najbližšie miesto, kde nemôže tvoriť prekážku cestnej premávky, tam sa vozidlo
vydá vodičovi /držiteľovi/ , ktorý musí preukázať svoju totožnosť v zmysle §6 odst. 3 tohto
VZN, ďalej vodič (držiteľ je povinný) potvrdiť úkony vykonané odťahovacou službou
a zaplatiť poplatok v zmysle § 8 ods. 1 tohto VZN.
4. Úkony spojené s odťahovaním motorového vozidla budú účtované podľa cenníka
odťahovej služby, včítane jeho doplnkov, schváleného v zmysle zákona č. 526/1990 Zb.
o cenách.
5. Vodič, držiteľ okrem týchto poplatkov je povinný zaplatiť pokutu za dopravný priestupok
orgánu, ktorý tento priestupok zistil a uložil v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch.

IV. ČASŤ
ODSTRAŇOVANIE STARÝCH VOZIDIEL A POVINNOSTI
DRŽITEĽA STARÉHO VOZIDLA
§9
VYHĽADÁVANIE STARÝCH VOZIDIEL
Vyhľadávanie starých vozidiel zabezpečujú:
a/ Mestská polícia
b/ OO PZ a ODI PZ
c/ občania a to formou oznámenia
§ 10
VYMEDZENIE POJMOV
1. Vyradenie vozidla z evidencie sa rozumie vyradenie vozidla podľa § 91, 92, 103 a § 139
ods. 5/. /zákona č. 315 /1996 Z.z.
2. Na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo
spracovania starých vozidiel sa vzťahujú všeobecné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch.
3. Táto časť VZN sa vzťahuje na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to,
aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu
na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých
použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s predpismi na údržbu alebo opravu
motorových vozidiel.
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4. Vozidlom na účely tohto VZN je motorové vozidlo / podľa § 2 písm. ar. zákona 315/1996/
kategórie M1 alebo N1/ podľa vyhlášky Ministerstva dopravy , pôšt a telekomunikácií SR č.
116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách /ako aj
trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2.
5. Starým vozidlom je vozidlo, 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 vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní
na ceste alebo verejnom priestranstve , alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné
z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu mesta či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny. /podľa § 49 ods. 5 zákona 223/2001 Z.z. /
6. Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo
nachádza.
7. Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia
ako motorového vozidla alebo ak si ho jeho držiteľ nechce ponechať. Staré vozidlo je
odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch určí
obvodný úrad životného prostredia.
8. Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel
a materiálov a látok v nich obsiahnutých pre životné prostredie.
9. Určené parkovisko určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti
osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel
podľa § 7 ods. 1 písm. 1) zákona 223/ 2001 Z. z. ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska
súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých
vozidiel, obvodný úrad životného prostredia môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí,
ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva. Na
zriadenie a prevádzkovanie určeného parkoviska platia rovnako ustanovenia § 52 a ods. 2.
zákona 223/ 2001 Z. z.
§ 11
POVINNOSTI DRŽITEĽA STARÉHO VOZIDLA

1. Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo , ktoré je odpadom, držiteľ je
povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber
starých vozidiel podľa § 52a zákona 223/2001 Z. z. alebo spracovateľovi starých vozidiel.
2. Ak si držiteľ starého vozidla chce ponechať staré vozidlo, je povinný:
a) predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa
osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu čestné vyhlásenie o ponechaní si
starého vozidla,
b) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje
alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel,
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c) zaslať v lehote do 30 dní od vyradenia vozidla z evidencie príslušnému obvodnému úradu
životného prostredia kópiu čestného vyhlásenia podľa písmena a),
d) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné
prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta alebo osobitne chránenej časti prírody
a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho časti.
3. O tom, či staré vozidlo narušuje estetický vzhľad mesta rozhoduje oddelenie výstavby
a životného prostredia spolu s referentom útvaru rozvoja a v spolupráci s mestskou políciou
a technickými službami.
4. Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. b) urobí tak správca
cesty (na mestskej komunikácii alebo verejnom priestranstve – technické služby mesta) alebo
mesto prostredníctvom osoby, ktorá vykonáva zber starých vozidiel podľa § 52 a Zákona
223/2001 Z. z. o odpadoch v súčinnosti s mestskou políciou a to odovzdaním starého vozidla
na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 53 ods. 7 zákona
223/2001 Z. z. o odpadoch, náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.
O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil,
bezodkladne písomne upovedomí
a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami podľa
zákona č. 223/2001 Z. z. v prípade jeho nečinnosti,
b) Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
c) obvodný úrad životného prostredia ,
d) mesto
V prípade, že odovzdanie vozidla zabezpečuje mesto prostredníctvom osoby, ktorá vykonáva
zber starých vozidiel, náčelník mestskej polície písomne požiada vyššie uvedenú osobu
o odtiahnutie starého vozidla na určené parkovisko. Po odtiahnutí vozidla písomné
upovedomenie podľa písmena a), b), c) zabezpečí náčelník MsP.
5. Ak chce držiteľ starého vozidla naložiť s ním iným spôsobom, než uviedol v čestnom
vyhlásení , najmä predať alebo darovať staré vozidlo alebo jeho časť inej osobe, prípadne ho
znova prihlásiť do evidencie vozidiel, je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne,
najneskôr do 14 dní po tom, ako so starým vozidlom takto naložil, obvodnému úradu
životného prostredia, pri zmene v osobe držiteľa starého vozidla spolu s oznámením doručí
obvodnému úradu životného prostredia aj čestné vyhlásenie nového držiteľa starého vozidla
o tom, že si chce vozidlo ponechať. Na nového držiteľa starého vozidla prechádzajú spolu
s držbou aj povinnosti podľa zákona 223/2001 Z . z .o odpadoch.
§ 12
STARÉ VOZIDLO , KTORÉHO DRŽITEĽ NIE JE ZNÁMY
1. Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené
a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty prostredníctvom
osoby, ktorá vykonáva zber starých vozidiel,
b) na inom mieste než podľa písmena a), zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľností
mesto prostredníctvom osoby, ktorá vykonáva zber starých vozidiel v prípade nesúhlasu
vlastníka nehnuteľností prechádza povinnosť na tohto vlastníka.
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2. Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie podľa odseku
1 jeho odovzdaním na určené parkovisko, a to bezodkladne po zistení, že staré vozidlo,
ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, je na
pozemku odstavené viac než 30 dní.
3. Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného
dopravného inšpektorátu, obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam
o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko, v ozname uvedie najmä základné
identifikačné údaje o vozidle, dátum odovzdania na určené parkovisko a dôsledky postupu
podľa § 11 odseku 4, tohto VZN
4. Podklady pre obvodný úrad životného prostredia pre zabezpečenie oznamu na úradnej
tabuli zabezpečí náčelník mestskej polície, ktorý požiadal o odtiahnutie vozidla na určené
parkovisko.
5. Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na určené parkovisko neprihlási
alebo inak nezistí jeho držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré vozidlo za
opustenú vec. /opustenou vecou sa rozumie vec podľa Občianskeho zákonníka § 135/
6. Ten, kto v lehote podľa § 11 odseku 4 tohto VZN zistí informáciu o tom, kto je držiteľom
starého vozidla umiestneného na určenom parkovisku, je povinný to bezodkladne oznámiť
správcovi určeného parkoviska a obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad
životného prostredia upovedomí zisteného držiteľa starého vozidla o odstránení starého
vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko a súčasne ho oboznámi s dôsledkami
nečinnosti podľa zákona 223/2001 o odpadoch.
7. Držiteľ starého vozidla zistený podľa odseku 6 je povinný nahradiť náklady spojené
s odstránením tohto vozidla a s jeho uložením na určenom parkovisku tomu, kto tieto náklady
vynaložil.

V. ČASŤ
POUŽITIE PROSTRIEDKU ZABRAŇUJÚCEHO ODJAZDU
MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 13
POVINNOSTI PRÍSLUŠNÍKA MSP
1. Príslušník MsP samostatne rozhoduje o použití prostriedku zabraňujúceho odjazdu
vozidiel v zmysle § 16a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
2. Po zablokovaní vozidla je príslušník MsP povinný vypísať Oznámenie o zablokovaní
motorového vozidla, ktoré musí obsahovať dátum, miesto priestupku, adresu MsP, podpis
príslušníka MsP, tel. číslo na MsP, pečiatku MsP a dôvod zablokovania motorového vozidla
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3. Po dostavení sa príslušníka MsP na miesto priestupku a po uznaní priestupku vodičom sa
takýto vodič vyrieši v blokovom konaní pokutou podľa zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch. 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 na mieste nezaplatenú. Následne sa vodič – priestupca zapíše do
evidencie priestupkových pohľadávok.
4. V prípade, že vodič – priestupca nie je ochotný zaplatiť blokovú pokutu alebo nechce
uznať, že spáchal dopravný priestupok, príslušník MsP zdokumentuje priestupok (zhotoví
fotodokumentáciu alebo záznam z kamerového systému), zistí totožnosť vodiča – priestupcu
a odstráni prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a spracuje objasnenie
priestupku, ktoré prostredníctvom náčelníka MsP odstúpi na správne konanie na ODI Brezno.
5. Vodičovi – priestupcovi, alebo osobe oprávnenej k jeho zastupovaniu sa po zaplatení
blokovej pokuty alebo po zdokumentovaní priestupku ihneď odstráni technický prostriedok
zabraňujúci odjazdu vozidla.
§ 14
SANKCIE ZA POUŽITIE PROSTRIEDKU NA ZABRÁNENIE ODJAZDU
MOTOROVÉHO VOZIDLA
1. Za použitie technického prostriedku zabraňujúceho odjazdu vozidla sa stanovujú sankcie
vo forme blokovej pokuty vo výške: od 200,- Sk do 2000,- Sk
Výšku pokuty stanoví príslušník mestskej polície podľa závažnosti dopravného priestupku

VI. časť
PARKOVANIE VOZIDIEL NA VYZNAĆENÝCH
PRIESTRANSTVÁCH S PARKOVACÍMI SLUŽBAMI A NA
VEREJNÝCH PARKOVISKÁCH S ORGANIZONANOU
PREVÁDZKOU
§ 15
VYMEDZENIE POJMOV
1. Zónou s dopravným obmedzením v meste Brezne /ďalej len zóna / je územie zahrňujúce
Námestie generála M.R. Štefánika a ulice Boženy Nemcovej, ČSA – Hradby a Čipkovo
nábrežie.
2. Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy vyznačených odstavných
a parkovacích plôch :
a/ verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou /strážené/, t.j. počas organizovanej
prevádzky sú s miestnou daňou za zabratie verejného priestranstva a strážené, mimo
organizovanej prevádzky sú voľné a bezplatné.
b/ verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky /nestrážené/.
c/ verejné parkoviská s obmedzenou dobou státia.
d/ parkovacie pásy a pruhy pozdĺž komunikácií.
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§ 16
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. 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.
V zóne môže stáť vozidlo len na:
a/ verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou označených vodorovným
dopravným značením V10a až V10d a V11 – /podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z.z./
b/ verejných parkoviskách s parkovacími automatmi, alebo
automatickými závorami označenými vodorovným dopravným značením V10a až V10d a
V11 / podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z.z./
c/ miestnych komunikáciách v súlade s príslušným právnym predpisom / Zákona č.
315/1996 Z.z./
d/ ostatných miestach označených vodorovným dopravným značením V10a až V10d a V11 /
podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z.z./
2. Organizačné a technické zabezpečenie státia v zóne vykonávajú technické služby mesta
Brezna, alebo mestom Brezno poverené fyzické a právnické osoby (ďalej len
prevádzkovateľ).
3. Za státie vozidla v zóne sa platí miestna daň za zabratie verejného priestranstva. Výšku a
spôsob úhrady za státie vozidiel a parkovacie služby, ako aj dobu za parkovanie s parkovacou
službou určuje prevádzkovateľ po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom. Dokladom o
zaplatení miestnej dane za zabratie verejného priestranstva je parkovacia karta alebo lístok
vydaný parkovacím automatom (ďalej len parkovacia karta).
§ 17
STÁTIE VOZIDIEL NA VEREJNÝCH PARKOVISKÁCH
S ORGANIZOVANOU PREVÁDZKOU

1. Státie vozidiel na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou sa riadi
prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá prevádzkovateľ po schválení primátorom mesta.
2. Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na parkovisku na viditeľnom mieste a musí
obsahovať:
a/ názov prevádzkovateľa
b/ vymedzenie času organizovanej prevádzky parkoviska
c/ miestnu daň za zabratie verejného priestranstva
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/ práva a povinnosti užívateľa
f/ miesto, kde možno kúpiť parkovaciu kartu inak nie je prevádzkovateľ oprávnený
požadovať zaplatenie miestnej dane za zabratie verejného priestranstva.
3. Dokladom o zaplatení miestnej dane za zabratie verejného priestranstva je správne
označená parkovacia karta, ktorú je vodič povinný umiestniť za predné sklo vozidla na
viditeľné miesto.
4. Státie vozidla mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
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§ 18
STÁTIE VOZIDIEL NA PARKOVISKÁCH S PARKOVACÍMI
AUTOMATMI, ALEBO AUTOMATICKÝMI ZÁVORAMI

1. Státie vozidiel na verejných parkoviskách s parkovacími automatmi, alebo automatickými
závorami sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá prevádzkovateľ po schválení
primátorom mesta.
2. Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na parkovisku na viditeľnom mieste a musí
obsahovať:
a/ názov prevádzkovateľa
b/ vymedzenie doby činnosti parkovacieho automatu
c/ miestnu daň za zabratie verejného priestranstva
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/ práva a povinnosti užívateľa
f/ miesto, kde možno kúpiť parkovaciu kartu inak nie je prevádzkovateľ oprávnený
požadovať zaplatenie miestnej dane za zabratie verejného priestranstva..
3. Spôsob obsluhy parkovacieho automatu je vyznačený na čelnej strane parkovacieho
automatu.
4. Dokladom o zaplatení miestnej dane za zabratie verejného priestranstva za parkovaciu
službu je parkovacia karta, ktorú je vodič povinný umiestniť za predné sklo vozidla na
viditeľné miesto.
5. Státie vozidla mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
§ 19
STÁTIE VOZIDLA NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

1. 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.
2/. Prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste a musí obsahovať:
a/ názov prevádzkovateľa
b/ vymedzenie času organizovanej prevádzky parkovania
c/ miestnu daň za zabratie verejného priestranstva
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/ práva a povinnosti užívateľa
f/ miesto, kde možno kúpiť parkovaciu kartu
3. Na parkovaciu kartu pre jednorázové použitie musí vodič vozidla vyznačiť mesiac, deň,
hodinu a minútu začatia státia.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predaj parkovacích kariet v dostatočnom množstve.
5. 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.
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§ 20
VOĽNÉ PARKOVACIE MIESTA
1. Voľné parkovacie miesta sú tie, ktoré sú vyznačené vodorovnými dopravnými značkami
V10a až V10d a V11./podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z.z./
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
3. Jednorázová parkovacia karta oprávňuje stáť vozidlu na voľnom parkovacom 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.
4. Prenosná parkovacia karta umožňuje ľubovoľnému osobnému vozidlu časovo
neobmedzené státie na "voľných" parkovacích miestach po dobu platnosti karty.
5. Neprenosná parkovacia karta vystavená na evidenčné číslo 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.
6. Univerzálna parkovacia karta vystavená na evidenčné číslo 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.
§ 21
VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA
1. 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./ podľa vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z.z./.
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.
3. Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť fyzická alebo právnická osoba,
ktorá o jeho vyhradenie požiadala a dostala súhlas mesta Brezna.
4. 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 a vozidlá, ktoré zabezpečujú odstraňovanie porúch na inž. sieťach,
môžu pri plnení služobných úkonov stáť aj na vyhradených parkovacích miestach bez
použitia parkovacej karty.
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5. 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 §16, ods. 1, 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 tri parkovacie miesta.
6. 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.
7. Prevádzkovateľ môže prideliť bezplatné parkovacie karty pre služobné vozidlá mestských
podnikov a organizácií 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.
§ 22
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Vodič je povinný zakúpiť si parkovaciu kartu v miestach vyznačených v prevádzkovom
poriadku.
2. Prenosnú parkovaciu kartu, neprenosnú parkovaciu kartu a univerzálnu neprenosnú
parkovaciu kartu a vyhradzovaciu parkovaciu kartu na základe žiadosti vydá Mestský úrad po
zaplatení príslušnej miestnej dane za zabratie verejného priestranstva.
3/. Pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty /§ 20 ods. 2/ sa rozumie
vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny a minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto v
tejto karte.
4. Zamestnanci prevádzkovateľa majú právo požiadať príslušníka 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.
5. Kontrolu dodržiavania všeobecno záväzného nariadenia o zóne s dopravným obmedzením
v meste Brezne vykonávajú príslušníci Mestskej polície Brezno a zamestnanci
prevádzkovateľa.
6. Týmto nariadením nie je dotknuté právo udeliť výnimku z ustanovení tohto nariadenia
príslušným orgánom podľa osobitných predpisov. /podľa § 127 zákona 315/1996 Z.z..
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§ 23
SANKCIE
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie obce, dopúšťa sa priestupku, za ktorý sa uloží
pokuta do 5000 Sk , v blokovom konaní do 1000,- Sk.
2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie obce, dopúšťa sa priestupku za ktorý môže
primátor mesta Brezna uložiť pokutu do výšky 100.000,- Sk.

VII. ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
ÚČINNOSŤ
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7. 2005.
2. Úplné znenie VZN o státí, parkovaní, odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní
starých vozidiel na území mesta Brezna schválené MsZ dňa 14. júna 2005, uznesením
č.92/2005.
Vyvesené na pripomienkovanie občanov dňa: 25.05. 2005
Zvesené dňa: 09.06. 2005

VIII. časť
ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§ 25
1. Dňom 1. 7.2005 sa ruší VZN mesta č. 009/1995 o státí , parkovaní, odťahovaní
motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta Brezno a VZN mesta č. 054/2000
o zóne s dopravným obmedzením v meste Brezne.

V Brezne dňa 14.06. 2005

Ing. Jaroslav Demian
primátor mesta Brezna
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