V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Lesnica č. 2 /2016
o poplatkoch za dočasné parkovanie vozidiel na vyhradených parkovacích miestach na
území obce Lesnica
Obecné zastupiteľstvo v Lesnici podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ a § 4 ods. 3 písm. e/ zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6a zákona č.
135/1961Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto " Všeobecne záväznom nariadení a o poplatkoch za dočasné parkovanie
vozidiel na vyhradených parkovacích miestach na území obce Lesnica.
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Článok I.
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky a spôsob úhrady za parkovanie na
vyhradených parkovacích miestach na území obce Lesnica.
Vymedzenou zónou s dopravným obmedzením /ďalej len "zóna"/je oblasť pri Chate
Pieniny, vyasfaltovaná plocha pri Chate Pieniny, odstavná plocha pri Chate Pieniny, priestor
okolo cesty (komunikácie), cesta od výstupišťa pltí až po základnú školu č. 148.
V zóne môže vozidlo stáť len na :
a) verejných parkovacích miestach označených vodorovným značením V 10a až V 10c,
b) ostatných parkovacích miestach označených zvislými dopravnými značkami IP 12
s dodatkovou tabuľkou,
c) parkovanie autobusov je možné len na parkovacích miestach k tomu určených.
V zóne je státie mimo miest vyznačených zvislou dopravnou značkou IP 12 a vodorovným
dopravným značením V 10a až V 10c zakázané.
Za dočasné parkovanie vozidiel v zóne sa platí poplatok v zmysle Čl. III tohto nariadenia.
Dokladom o zaplatení poplatku za dočasné parkovanie vozidiel je správne vyplnená
parkovacia karta. Vodič nesmie stáť na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený
poplatok za parkovanie1)

Článok II.
Dočasné parkovanie vozidiel v zóne
1. Pri odstavení vozidla v čase od 09.00 hod. do 19.00 hod. na parkovacích miestach uvedených
v čl. I. je vodič povinný správne použiť parkovaciu kartu príslušného druhu a umiestniť ju
za predné sklo vozidla na viditeľné miesto k nahliadnutiu.
2. Státie vozidla mimo vymedzenú dobu je v zóne bezplatné.
3. S použitím parkovacej karty môže vozidlo stáť na:
a/ voľných parkovacích miestach
b/ vyhradených parkovacích miestach
Článok III.
Výška úhrady za dočasné parkovanie vozidiel v zóne
použitie parkovacích kariet
1. V zóne s dopravným obmedzením sa za dočasné parkovanie vozidiel stanovuje poplatok
za dočasné parkovanie vozidiel. Vozidlo môže parkovať v zóne na voľnom parkovacom
mieste, ak vodič použije parkovaciu kartu a to :
A U T O B U S - vodič použije parkovaciu kartu v sume 5 €. V prípade odchodu z parkovacej
zóny a opakovaného príchodu v ten istý deň je povinný použiť ďalšiu parkovaciu kartu
v hodnote 20 € a to za každý opakovaný príchod.
AUTOBUS MINI - vodič použije parkovaciu kartu v sume 3,50 €. V prípade odchodu z
parkovacej zóny a opakovaného príchodu v ten istý deň je povinný použiť ďalšiu parkovaciu
kartu v hodnote 15 € za každý opakovaný príchod.

AUTOBUS S PRÍVESOM - vodič použije parkovaciu kartu v sume 6,50 €. V prípade
odchodu z parkovacej zóny a opakovaného príchodu v ten istý deň je povinný použiť ďalšiu
parkovaciu kartu v hodnote 20 € za každý opakovaný príchod.
MIKROBUS nad sedem miest - vodič použije parkovaciu kartu v sume 2,50 €. V prípade
odchodu z parkovacej zóny a opakovaného príchodu v ten istý deň je povinný použiť ďalšiu
parkovaciu kartu v hodnote 10 € za každý opakovaný príchod.
OSOBNÉ AUTO - vodič použije parkovaciu kartu v sume 2 €. V prípade odchodu z
parkovacej zóny a opakovaného príchodu v ten istý deň je povinný použiť ďalšiu parkovaciu
kartu v hodnote 5 € za každý opakovaný príchod.
2. Ubytovaní hostia v penzióne Chata Pieniny sú povinný využívať parkovacie miesta
penziónu, ktoré sú za budovou. V prípade nedostatku parkovacích miest za budovou,
môžu využívať bezplatne parkovanie na parkovisku pri chate Pieniny, avšak musia byť
označené špeciálnou parkovacou kartou penziónu Chaty Pieniny / ŠPZ, dátum, čas
príchodu a čas odchodu/.
Článok IV.
Predaj parkovacích kariet
Parkovacie karty si vodiči môžu zakúpiť u predajcov – zamestnancov obce Lesnica
priamo na ploche pri Chate Pieniny. Zamestnanci obce budú viesť evidenciu motorových
vozidiel a vydaných parkovacích kariet / ŠPZ motorového vozidla, dátum a hodinu
príchodu, odchodu /.
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Článok V.
Spoločné ustanovenia
Pod správnym použitím parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny
a ŠPZ auta po odstavení vozidla na voľné parkovacie miesto. Parkovacie karty musia byť
umiestnené vo vozidle na viditeľnom mieste počas celej doby parkovania.
Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú osoby starosta a ním poverené osoby.
Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na
konanie o priestupku sa vzťahuje Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Voči porušovateľom tohto VZN môžu byť uplatnené sankcie v prípade podnikateľského
subjektu v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
do výšky 6.638 €.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lesnica dňa 28.06.2016, zvesený 14.07.2016
2. Toto VZN bolo schválené uznesením č. 1/12/2016 obecného zastupiteľstva v Lesnici dňa
14.07.2016.
3. Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14.07.2016 do 29.07.2016
4. Toto VZN nadobudne účinnosť 30.07.2016

Ján Gondek
starosta obce
1/ Zákon NRSR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov

