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Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre 
držiteľov preukazu osoby s ŤZP – návrh 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

    s c h v a ľ u j e    

 
Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích 
miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP  
 
alt. 1 podľa predloženého návrhu a odporúčania 
Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej 
 
alt. 2 podľa odporúčania Komisie ochrany 
verejného poriadku, 
 
     u k l a d á  
 
Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích 
miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP uverejniť 
na webovom sídle mesta 
 
      Z: prednostka MsÚ 
      T: do 11. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
Prerokované: 
v Komisii ochrany verejného poriadku dňa 
9.9.2019 
v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 
dňa 9.9.2019 
 
 
Vypracoval : 
Mgr. Juraj Halyák 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
Návrh Zásad pre určovanie vyhradených 
parkovacích miest pre držiteľov preukazu 
osoby s ŤZP 
Zoznam vyhradených parkovacích miest 
 
 
 

 

 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
k materiálu: 

 
Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu 

osoby   s ŤZP – návrh 
 
 

Legislatívne východiská: § 44 zákona č. 8/2009   Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

----------------------- 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Bez dopadu na rozpočet mesta.    

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 8/2009     
Z. z.  

 
 
 V súčasnosti mesto Rožňava nemá úpravu určovania vyhradených parkovacích miest 
pre držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Žiadateľ je povinný 
predložiť len preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz 
pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím. 
  
 Preto sa niekedy stávalo, že vyhradené parkovacie miesto bolo určené aj obyvateľom, 
ktorí naň objektívne nie sú odkázaní. Na území mesta je nedostatok parkovacích miest a preto 
sú takéto prípady predmetom oprávnenej kritiky občanov. 
 
 Navrhujeme vytvoriť zásady, ktoré by uvedenú problematiku jednoznačne upravili. 
Podľa predloženého návrhu: 
 
- vyhradiť parkovacie miesto bude možné len takej osobe ŤZP, ktorá má postihnutie v oblasti 
mobility alebo orientácie 
- mesto preverí trvanie podmienok pre určenie vyhradeného parkovacieho miesta na 
základe podnetu doručeného mestu alebo z vlastného rozhodnutia 
- užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta uhradí len skutočné náklady Technických 
služieb za jeho zriadenie a údržbu (konkrétnu výšku určia Technické služby) 
- mesto „preposúdi“ všetky doteraz určené vyhradené parkovacie miesta do 31. 3. 2020. 
 

Pôvodný návrh počítal s tým, že v prípade zániku nároku na vyhradené parkovacie 
miesto bude mať užívateľ nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady, z dôvodu možných 
problémov v aplikačnej praxi sme toto ustanovenie nakoniec vypustili. 
 
 Pôvodne sme zamýšľali upraviť túto problematiku formou VZN, ale na základe 
stanoviska hlavnej kontrolórky mesta sme vypracovali zásady. 

 
 
 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   9. 9. 2019 Odporúča schváliť podľa predloženého 
návrhu. 

Ochrany verejného poriadku:   9. 9. 2019 Odporúča schváliť s pripomienkou: v § 3 ods. 
3 písm. h) A. zmeniť vzdialenosť z 500 
metrov na 250 metrov. 

Kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

  

Vzdelávania a mládeže:    
 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

  
 

Športu:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESTO ROŽŇAVA 
 

Zoznam vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu 
„Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ ku dňu 27. 5. 2019 

   
 

Lokalita 
 

Evidenčné  číslo 
parkovacieho preukazu 

 
Šafárikova 33 009469 
Šafárikova 92 (pri potoku) 107416 
Šafárikova 97 (voj.sídl.) 106810 
Jarná 45 107511 
Záhradnícka 1 106743 
Záhradnícka 2  038526 
Záhradnícka 4 107263 
Záhradnícka 6 107237 
Záhradnícka 6 213197 
J. A. Komenského 11 032926 
J. A. Komenského 24 107493 
J. A. Komenského 25 106621 
Čučmianska 35-37  107768 
Čučmianska 35-37 214381 
Čučmianska 35-37 214385 
Sama Czabána 1-5 106916 
Sama Czabána 2 009435 
Slnečná 2 213052 
Slnečná 10 009459 
Slnečná 16 106641 
Slnečná 16 214086 
Kozmonautov  10 107722 
Kozmonautov  10 214149 
Kozmonautov 15 214499 
Pionierov 12  214491 
Pionierov 2  213186 
Jovická 52  106976 
Kyjevská 1  107095 
Kyjevská 4 214391 
Kyjevská 5 213192 
Kyjevská 6 214394 
Kyjevská 8 106854 
Kyjevská 16 (pri kotolni) 009433 
Kyjevská 18 009473 
Kyjevská 18 107315 
Kyjevská 18 107096 
Kyjevská 20 214305 
Kyjevská 42 106807 
Kyjevská 38 032967 
Kyjevská 38 214253 
Kyjevská 42 (Inkuba)  107710 



Kyjevská 42 (Inkuba) 214337 
Kyjevská 42 (Inkuba) 214419 
Edelényska 2 107983 
Edelényska 3 (Inkuba) 214487 
Edelényska 3 213130 
Edelényska 10  106949 
Edelényska 16 107335 
Edelényska 20  107809 
Edelényska 22 107909 
Edelényska 28 214451 
Edelényska 32 213170 
Edelényska 38 (vedľa) 106893 
Edelényska 38 (vedľa) 107758 
Edelényska 38 107939 
Edelényska 40 107191 
Edelényska 40 107971 
Edelényska 42 009401 
Edelényska 44 107298  
Edelényska 44 107299 
Edelényska 54-56 214025 
Edelényska 54-56 214107, 214374 
Zakarpatská 5-7 107787 
Zakarpatská 8-10 038510 
Zakarpatská 9 107949 
Zakarpatská 15 032953 
Zakarpatská 17 214192 
Zakarpatská 20 107090 
Zakarpatská 22 214114 
Okružná 8 214291 
Okružná 14 107075 
Okružná 18  032955 
  

 

Celkový počet: 72 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v súlade s § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje: 

 
 

Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest                
pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP 

 
 

§ 1 
Účel zásad 

 
1.  Zásadami pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby 
s ŤZP (ďalej len „zásady“) sa upravujú spôsob a podmienky určovania vyhradených 
parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len 
„ŤZP“). 
 
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Vyhradeným parkovacím miestom sa rozumie trvalé parkovanie vozidla určeného na 
prepravu osôb ŤZP mimo stráženého parkoviska osobným motorovým vozidlom s 
prevádzkovou hmotnosťou najviac 2,5 t (konštruovaným výlučne na prepravu osôb, 
maximálne sedemmiestnym) na verejnom priestranstve v obytných zónach podľa územného 
plánu. 
 
2. Osobou ŤZP sa rozumie osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, 
s trvalým pobytom v obytnom dome pri parkovisku, na ktorom má byť parkovacie miesto 
vyhradené, pričom sa v mieste trvalého pobytu obvykle zdržiava a je podľa potvrdenia Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti mobility alebo orientácie, ktoré 
výrazne obmedzuje schopnosť držiteľa preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu dostaviť sa k 
osobnému motorovému vozidlu mimo vyhradeného parkovacieho miesta.  
 
 

§ 3 
Určenie vyhradeného parkovacieho miesta 

 
1. Mesto Rožňava (ďalej len „mesto“) určí jedno vyhradené parkovacie miesto označené 
evidenčným číslom vozidla (ďalej len „EČV“) pre jednu bytovú jednotku pre jednu fyzickú 
osobu – osobu ŤZP. 

 
2. Mesto určí vyhradené parkovacie miesto, ak žiadateľ podá písomnú žiadosť, ktorú doručí   
mestskému úradu s prílohami uvedenými v odseku 3 písm. h), pričom tieto prílohy budú        
v osobitnej zalepenej obálke s nápisom „neotvárať – parkovacie miesto pre osobu ŤZP“. 
Prílohy žiadosti uvedené v odseku 3 písm. h) písmeno B a D budú po posúdení žiadosti 
vrátené žiadateľovi.  
 
3. Žiadosť o určenie vyhradeného parkovacieho miesta musí obsahovať:  
 
 



 
 

a) meno, priezvisko, titul žiadateľa  
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa  
c) kontakt (telefónne číslo, prípadne e-mail)  
d) označenie verejného priestranstva, na ktorom má byť vyhradené parkovacie miesto   
    (napr. ulica, číslo domu)  
e) údaje o vozidle – továrenská značka/typ, evidenčné číslo, prevádzková hmotnosť   
    (najviac 2,5 t) 
f) číslo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím   
    (ďalej len ,,parkovací preukaz“)  
g) prílohy:  
 A. čestné vyhlásenie, že žiadateľ, resp. držiteľ vozidla nemá vo vlastníctve, nájme ani    
      výpožičke garáž ani garážové stojisko v posudzovanej lokalite, t. j. v obytnom   
      dome, v ktorom má trvalý pobyt alebo v okruhu 500 m od vchodu do obytného   
      domu, v ktorom má trvalý pobyt  
B. fotokópia (obojstranná) platného preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu  
C. potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu   
     prepravu vozidlom (originál alebo overená fotokópia) 
D. fotokópia vodičského preukazu žiadateľa 
  

4. Súčasťou žiadosti je súhlas žiadateľa a držiteľa vozidla na spracovanie osobných údajov 
pre potreby určenia vyhradeného parkovacieho miesta.  
 
5. V prípade neúplnej žiadosti mesto vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. V prípade 
nedoplnenie žiadosti, resp. nedoloženia dokladov uvedených vo výzve v stanovenej lehote, 
bude žiadosť zamietnutá.  

 
6. V prípade kladného posúdenia žiadosti mesto určí a zabezpečí vyznačenie vyhradeného 
parkovacieho miesta v zmysle platnej legislatívy (vodorovné značenie, zvislé značenie). 
Mesto nevyznačuje vyhradené parkovacie miesta v období, v ktorom to nie je vzhľadom      
na poveternostné podmienky možné (spravidla mesiace november až marec). 
  
7. Užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta (ďalej len „užívateľ“) je povinný akúkoľvek 
zmenu skutočností, ktoré majú vplyv na určenie vyhradeného parkovacieho miesta oznámiť 
mestu do 15 dní odo dňa, kedy ku zmene došlo. 

  
8. Ak pominuli skutočnosti, ktoré zakladali nárok na určenie vyhradeného parkovacieho 
miesta, užívateľ nasledujúci deň stráca nárok na vyhradené parkovacie miesto. 
 
9. Mesto preverí trvanie podmienok pre určenie vyhradeného parkovacieho miesta na základe 
podnetu doručeného mestu alebo z vlastného rozhodnutia. 
 
10. V prípade, že budú zistené skutočnosti, pre ktoré užívateľ prestal spĺňať podmienky      
pre určenie vyhradeného parkovacieho miesta, stráca nárok na vyhradené parkovacie miesto 
dňom nasledujúcim po ich zistení. 
  
 
 
 
 



§ 4 
Úhrada za vyhradené parkovacie miesto 

 
1. Užívateľ je povinný vopred uhradiť náklady za zriadenie a údržbu vyhradeného 
parkovacieho miesta podľa cenníka Technických služieb mesta Rožňava. Obdobnú povinnosť 
má žiadateľ aj v prípade zmeny EČV. 
 
2. Ak užívateľ nezaplatí úhradu v stanovenej lehote, stráca nárok na vyhradené parkovacie 
miesto dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty. 
 

 
§ 5 

Prechodné ustanovenia 
 

1. Žiadosti doručené ale nevybavené do nadobudnutia účinnosti týchto zásad, budú posúdené 
podľa týchto zásad. 
2. Mesto prehodnotí splnenie a trvanie podmienok podľa týchto zásad u všetkých 
vyhradených parkovacích miest určených do nadobudnutia účinnosti týchto zásad do 31. 3. 
2020. 

 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 26. 9. 2019 uznesením č. ... 
/2019. Účinnosť nadobúdajú 1. novembra 2019. 
 
 
 
 
 
                                Michal Domik 
                  primátor 
 
 
 
 
 


