Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce č. 3/2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch na
území obce Mengusovce

Obecné zastupiteľstvo v Mengusovce podľa § 6, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §6a zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto

v š e o b e c n e z á v ä z n om n a r i a d e n í

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje :
a) Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových
vozidiel na území obce Mengusovce vo vlastníctve obce Mengusovce.
b) Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest
c) Určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.
d) Určenie spôsobu platenia za dočasné parkovanie
e) Určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie
Článok 2
Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky pri miestnych
komunikáciách na parkoviskách , ktoré sú vo vlastníctve obce Mengusovce v úsekoch
a) lokalita Dolina – KN-C parc.č. 3531- LV č. 1
b) lokalita Kejdy - časť parcely KN-C č. 2724 – LV č. 1
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Článok 3
Zabezpečenie prevádzky parkovacích miest
1. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch pri miestnych komunikáciách
podľa článku 2 tohto nariadenia zabezpečuje Obec Mengusovce (ďalej len
„Prevádzkovateľ“)
2. Vymedzené úseky pri miestnych komunikáciách určené na dočasné parkovanie sa označia
zvislými dopravnými značkami v zmysle ustanovenia Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.
9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na ktorých budú uvedené údaje, za akých podmienok možno
parkovisko používať, poplatky za parkovanie, vrátane spôsobu úhrady, názov
prevádzkovateľa, určenie času spoplatnenia parkoviska a spôsobu státia.
3. Prevádzkovateľ bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzku parkovacích miest
v nasledujúcom rozsahu:
a) udržiavať parkovacie miesta v stave spôsobilom na prevádzku - zabezpečiť zimnú
údržbu a odstraňovať závady v ich zjazdnosti,
b) vyberať parkovné v súlade s týmto nariadením,
c) zabezpečiť funkčnosť elektronického parkovného systému službou SMS eP.
Článok 4
Doba spoplatnenia
1. Doba spoplatnenia vymedzených parkovacách miest určených na dočasné parkovanie sa
určuje následovne:
V období od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka
- pondelok až nedeľa v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Článok 5
Výška úhrady za dočasné parkovanie
1. Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch parkovania v čase
doby spoplatnenia je prípustné len za úhradu parkovného prostredníctvom SMS vo výške
3 eura/deň.
Článok 6
Spôsob platenia za dočasné parkovanie
1. Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch pri miestnych komunikáciách
v čase doby spoplatnenia musí byť zaplatené vopred na celý čas dočasného parkovania
motorového vozidla.
2. Parkovné je možné uhradiť prostredníctvom SMS.
3. Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla a je
neprenosná na iné motorové vozidlo.
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Článok 7
Spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie
1. Dokladom o zaplatení úhrady je spätná potvrdzujúca SMS správa od mobilného
operátora.
2. Parkovné prostredníctvom SMS sa považuje za zakúpené momentom doručenia SMS
správy od mobilného operátora potvrdzujúcej vykonanie úhrady za dočasné parkovanie.

Článok 8
Kontrolná činnosť
1.
a)
b)
c)
d)

Kontrolu dodržiavania tohto
starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva,
poverený zamestnanec obce,
hlavný kontrolór obce.

všeobecne

záväzného

nariadenia

vykonáva:

Článok 9
Sankcie
1. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je možné s poukazom na § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu vo
výške 33,-€.
2. Správca komunikácie postupuje nasledovne:
a) upozornenie,
b) uloženie pokuty,
3. Pokuty za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia sú príjmom obce Mengusovce.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Mengusovciach dňa 03.12.2019, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí ( min. 3/5
väčšina prítomných poslancov).
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Mengusovciach.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2020.

Ján Šoltis
starosta obce
V Mengusovciach dňa 04. 12.2019
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Doložky:


Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli obce dňa 15. 11. 2019.

Podpis ………………………….



Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabuli obce
dňa 03.12.2019.

Podpis ………………………….



Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho vydaní obecným zastupiteľstvom dňa
03.12.2019 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 06.12.2019.

Podpis …………………………



Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce dňa
23.12.2019

Podpis ………………………….



Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2020
Podpis ………………………….
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