
Všeobecne záväzné nariadenie obce Drahovce
 č. 6/2014

o  využívaní niektorých verejných priestranstiev 
a o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách

Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  uznieslo  na  tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Toto VZN upravuje
a) všeobecné  zásady  a  organizáciu  parkovania  a  státia  vozidiel  na  miestnych 

komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území obce Drahovce (ďalej len obec) 
podľa ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a zákona č.  8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o cestnej premávke"),

b) užívanie  verejného  priestranstva  na  trvalé  parkovanie  motorového  vozidla 
vyhradením z verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby (ďalej len "vyhradené parkovanie").

c) iné užívanie niektorých verejných priestranstiev.
1.2 Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorové vozidlá a dvojkolesové vozidlá.

Článok 2
Základné pojmy

2.1 Na účely tohto VZN sa rozumie
a) verejným priestranstvom – verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, najmä 

miestne komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská), ulice, autobusové stanovištia, detské ihriská, 
športoviská,  trhoviská,  cintoríny,  verejná  zeleň,  korytá  a  nábrežia  vodných  tokov;  verejným 
priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala.

b) miestnou komunikáciou – všeobecne prístupná a užívaná cesta, chodník a parkovisko 
vo vlastníctve obce, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,

c) starým vozidlom – vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel 
alebo má byť vyradené, alebo bolo vydaradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov, 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 obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,

d) oprávnená osoba/y – osoba/y, ktorá je užívateľom alebo vlastníkom nehnuteľnosti 
priamo súvisiacej s verejným priestranstvom (alebo ďalej aj obecným pozemkom).

Článok 3
Zásady parkovania a organizovania parkovania

3.1 Parkovanie motorových  vozidiel je možné
a) na parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s pozdĺžnym státím,
b) na parkovacích pásoch pozdĺž komunikácií s kolmým alebo šikmým státím,
c) na voľných priestranstvách (parkoviská, odstavné plochy), kde státie vozidiel môže 

byť pozdĺžne, kolmé alebo šikmé,
d) na chodníku za podmienok stanovených zákonom o cestnej premávke.
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3.2 Parkoviská určené pre vyhradené parkovanie musia byť  označené príslušnou dopravnou 
značkou v zmysle vykonávacej vyhlášky k zákonu o cestnej premávke.
3.3 Parkovanie a státie v čase od 20.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané vozidlám kategórií

a) nákladné automobily (N2, N3),
b) autobusy (M2, M3) a obytné vozidlá (z kategórie M1) s výnimkou uvedenou v ods. 

6.1,
c) prípojné vozidlá (O1, O2, O3, O4),
d) zvláštne  vozidlá  podľa  §  3  ods.  2  zákona  č.  725/2004  Z.z.  o  podmienkach 

prevádzkovania vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Takéto vozidlá môžu parkovať len vo vlastných alebo prenajatých objektoch.
3.4 Parkovanie a státie vozidiel uvedených v ods. 3.3 je v čase od 6.00 hod. do 20.00 hod. 
povolené, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN a zákona o cestnej premávke.
3.5 Parkovanie  a  státie  vozidiel  v  zóne  s  dopravným  obmedzením  vyznačenej  dopravným 
značením  IP  24a  –  Zóna  s  dopravným  obmedzením  a  IP  24b  –  Koniec  zóny  s  dopravným 
obmedzením je možné len na miestach označených príslušným dopravným značením.
3.6 Na  verejnej  zeleni,  ktorá  sa  nachádza  na  verejných  priestranstvách  a  slúži  verejnému 
užívaniu všetkých občanov, je parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel zakázané.

Článok 4
Užívanie parkovacích plôch

4.1  Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia parkovacie a odstavné plochy označené 
príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením. Ide najmä o

a) verejné parkoviská (bez organizovanej prevádzky),
b) verejné a neverejné parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku,
c) vyhradené parkovacie miesta (na základe povolenia obce),
d) vyhradené priestory (parkoviská, parkovacie pruhy a pásy pozdĺž komunikácií),
e) ostatné komunikácie, ktoré nie sú označené dopravnou značkou "Zákaz zastavenia a 

zákaz státia", ak sa tým neporušia ustanovenia zákona o cestnej premávke o zastavení a státí.
4.2 Za údržbu, stráženie, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad parkovísk zodpovedá fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má parkovisko v správe, prenájme alebo užívaní.
4.3 Všetci užívatelia vozidiel kategórií uvedených v ods. 3.3 musia zabezpečiť, aby tieto vozidlá 
nezhoršovali podmienky životného prostredia ropnými látkami, pevnými a tekutými odpadmi a nad 
mieru primeranú pomerom neobťažovali obyvateľov hlukom, prachom, dymom, plynmi, pachmi, 
svetlom,  tienením a vibráciami.
4.4 Všetky fyzické a  právnické osoby vykonávajúce opravy,  údržbu,  umývanie  a  obchod s 
vozidlami akéhokoľvek druhu musia zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných 
alebo  prenajatých  objektoch  a  priestoroch.  Zároveň  musia  zabezpečiť,  aby  tieto  vozidlá 
nezhoršovali  podmienky  životného  prostredia  najmä  ropnými  látkami,  výfukovými  plynmi  a 
neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné používanie vozidla.
4.5 Všetky fyzické a právnické osoby si musia riešiť parkovacie potreby pre novo realizované 
objekty a pre objekty, u ktorých sa mení funkčné využitie, na vlastnom pozemku.
4.6 V odôvodnených  prípadoch  môže obec  vydať  súhlas  na  trvalé  parkovanie  pre  vozidlá, 
ktorými fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba vykonáva podnikateľskú 
činnosť, na parkoviskách vyčlenených na tento účel.

Článok 5
Vyhradené parkovacie miesta na trvalé parkovanie

5.1 Parkovacie miesto je možné vyhradiť  na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a 
parkovacích pásoch a to pre

a) vozidlo  s  parkovacím preukazom, ktorého majiteľom je fyzická osoba s  ťažkým 
zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a to 
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len v mieste jej trvalého bydliska ak individuálnu prepravu zabezpečuje priamy rodinný príslušník 
(manžel,  manželka,  syn,  dcéra,  matka  alebo  otec),  musí  mať  trvalé  bydlisko  totožné  s 
prepravovanou osobou,

b) potreby fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie a právnickej osoby; takejto osobe 
na verejných parkoviskách možno vyhradiť najviac 3 parkovacie miesta a to len pri nehnuteľnosti, v 
ktorej  má  sídlo  alebo  prevádzkareň;  parkovacie  miesto  sa  vyhradzuje  najdlhšie  do  konca 
kalendárneho roka.
5.2 Za  vyhradené  parkovacie  miesto  na  trvalé  parkovanie  podľa ods.  5.1  písm.  b)  sa  platí 
miestna daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych 
daniach.
5.3 Vyhradené parkovacie miesto musí byť označené dopravnou značkou IP 16 – Parkovisko – 
parkovacie miesto s vyhradením státím (RÉSERVÉ) s dodatkovou tabuľkou označujúcou vozidlo 
alebo firmu, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené a vodorovným dopravným značením V10d. 
Vyhradenie  parkovacieho  miesta  si  fyzické  osoby  a  právnické  osoby,  ktorým  bolo  vydané 
povolenie,  vyznačia  si  na  vlastné náklady predpísanou formou v súlade so zákonom o cestnej 
premávke, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. a ustanoveniami normy STN 01 8020 – Dopravné 
značky na pozemných komunikáciách; pred osadením príslušného dopravného značenia sú povinné 
vyzvať obec resp. Okresný dopravný inšpektorát v Piešťanoch na posúdenie správnosti vyhotovenia 
dopravného značenia a dodržania STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.
5.4 Povolenie  na  vyhradenie  parkoviska  a  použitie  dopravných  značiek  určuje  obec  len  so 
súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu v Piešťanoch.
5.5 Umiestnenie  dopravného  značenia  musí  byť  v  súlade  so  základnými  zásadami 
umiestňovania  jednotlivých  druhov  zvislého  dopravného  značenia,  najmä  bočné  a  výškové 
umiestnenie, ich vzdialenosti, usporiadanie a kombinácia.
5.6 Parkovacie miesto je vyhradené na celých 24 hodín denne vrátane dní pracovného voľna a 
pracovného pokoja, pokiaľ nie je dodatkovou tabuľkou určené inak. V príslušnej lokalite môže obec 
vyhradiť najviac 30 % z celkového počtu parkovacích miest.
5.7 Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta záujem o predĺženie dohodnutej doby na 
trvalé parkovanie, musí najmenej 30 dní pred jej skončením požiadať obec o jej predĺženie.
5.8 V  odôvodnených  prípadoch,  najmä  ak  žiadateľ  porušuje  zásady  ochrany  životného 
prostredia, zákon o cestnej premávke, zákon o pozemných komunikáciách a podmienky vyhradenia 
parkovacieho miesta, obec zruší povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta a ak bola 
zaplatená miestna daň, tak bez vrátenia pomernej časti dane za jeho užívanie.
5.9 Po  skončení  doby  platnosti  vyhradeného  parkovania  žiadateľ  musí  do  30  dní  uviesť 
vyhradené parkovacie miesto do pôvodného stavu, ak sa s obcou nedohodne inak.  V opačnom 
prípade bude po uvedenej dobe vodorovné a zvislé dopravné značenie odstránené na jeho náklady.
5.10 Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím,  ktorá je  odkázaná na individuálnu prepravu.  Parkovací  preukaz môže 
používať iba fyzická osoba ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného 
predpisu. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je 
jeho  držiteľom.  Vodič  vozidla  s  parkovacím preukazom môže stáť  na  mieste  vyhradenom pre 
vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom parkovací preukaz musí byť 
na viditeľnom mieste vo vozidle.

Článok 8
Prekážka cestnej premávky

8.1 Prekážkou cestnej premávky je všetko, čo môže ohroziť alebo obmedziť jazdu vozidiel a 
pohyb chodcov;  za prekážku cestnej  premávky sa nepovažuje vozidlo  stojace alebo pomaly sa 
pohybujúce z dôvodov vyvolaných cestnou premávkou, spojených najmä s údržbou alebo opravou 
cesty, dopravnou nehodou alebo inou udalosťou.
8.2 Kto  spôsobil  prekážku  cestnej  premávky,  je  povinný  ju  bezodkladne  odstrániť.  Ak  to 
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neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty.
8.3 Správca cesty môže odstrániť  vozidlo  stojace na ceste alebo chodníku na náklady jeho 
prevádzkovateľa, ak je

a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
c) bez  pripevnenej  tabuľky  s  evidenčným  číslom,  aj  keď  netvorí  prekážku  cestnej 

premávky.
8.4 Ak vozidlo tvorí prekážku cestnej  premávky alebo ak ide o staré vozidlo,  môže o jeho 
odstránení rozhodnúť  policajt;  také vozidlo odstráni na náklady jeho prevádzkovateľa Policajný 
zbor alebo správca cesty podľa rozhodnutia policajta.

Článok 9
Odstavovanie starých vozidiel a ich odstraňovanie

9.1 Na  komunikáciách  a  ich  súčastiach,  parkovacích  plochách  a  ostatných  verejných 
priestranstvách je zakázané umiestňovať a ponechávať staré vozidlá.
9.2 Vyhľadávanie, zber a zhromažďovanie starých vozidiel sa realizuje podľa ustanovení zákona 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Článok 10
Užívanie niektorých verejných priestranstiev

10.1 O užívaní verejného priestranstva za odplatu alebo bez odplaty rozhoduje obec. Pre určenie 
verejného priestranstva do užívania inou osobou ako je obec,  berie obec do úvahy vlastníctvo 
(úplné alebo čiastočné) alebo užívanie nehnuteľnosti priamo súvisiacej s obecným pozemkom. 
10.2 O rozlohe, umiestnení, dobe užívania a prípadnej odplate za užívanie obecného pozemku, 
ako i o ďalších náležitostiach súvisiacich s možným užívaním obecného pozemku rozhoduje obec, 
a to na základe žiadosti oprávnenej osoby. 

Článok 11
Umiestňovanie prenosných garáží, zahradzovanie častí verejných parkovísk

11.1 Umiestňovanie  prenosných  garáží  na  miestnych  komunikáciách a  ostatných  verejných 
priestranstvách je zakázané.
11.2 Zahradzovanie  častí  verejných  parkovísk,  miestnych  komunikácií,  ostaných  verejných 
priestranstiev alebo jednotlivých parkovacích miest fyzickými osobami alebo právnickými osobami 
a to aj v prípade vyhradených parkovísk, je zakázané. Spôsob prípadného zahradenia platených 
alebo strážených parkovísk musí byť odsúhlasený obcou a Okresným dopravným inšpektorátom v 
Piešťanoch.

Článok 12
Kontrola a sankcie

12.1 Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.
12.2 Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov iným priestupkom proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť 
pokutu do 33 €. Na konanie o priestupku sa použije citovaný zákon.
12.3 Za  porušenie  tohto  VZN  právnickou  osobou  alebo  fyzickou  osobou  oprávnenou  na 
podnikanie môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

Článok 13
Spoločné ustanovenia

13.1 Dopravné značenie realizované pre trvalé parkovanie pred účinnosťou tohto VZN zostáva v 
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platnosti do doby trvania vyhradeného parkovacieho miesta.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

14.1 Toto  VZN schválilo  Obecné zastupiteľstvo  v  Drahovciach na zasadnutí  dňa 29.10.2014 
uznesením č. 75/2014.
14.2 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.12.2014.

.........................................
Ing. Juraj Klein - starosta
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