
Návrh

Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  na  základe  §  4  ods.  3  písm.  f)  a n)  a  §  6  zákona 
č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov  a  §  44  zákona 
č.  8/2009  Z.  z.  o  cestnej  premávke  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie o určovaní vyhradených 
parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP

§ 1
Účel nariadenia

1.  Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  sa  upravuje  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 posudku 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  pre jednu 
bytovú jednotku pre: 

a) fyzickú osobu – osobu ŤZP, pričom držiteľom motorového vozidla je táto osoba 
alebo 

b) fyzickú osobu -  zákonného zástupcu osoby ŤZP,  pričom držiteľom motorového 
vozidla je zákonný zástupca osoby ŤZP alebo opatrovník stanovený súdom. 

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, C, D budú po posúdení žiadosti 
vrátené žiadateľovi. 



3. Žiadosť o určenie vyhradeného parkovacieho miesta musí obsahovať: 
a) meno, priezvisko, titul žiadateľa a držiteľa vozidla 
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa a držiteľa vozidla 
c) číslo občianskeho preukazu a vodičského preukazu žiadateľa alebo držiteľa vozidla 
d) kontakt (telefónne číslo, prípadne e-mail) 
e) označenie verejného priestranstva, na ktorom má byť vyhradené parkovacie miesto  
    (napr. ulica, číslo domu) 
f) údaje o vozidle – továrenská značka/typ, evidenčné číslo, prevádzková hmotnosť  
    (najviac 2,5 t)
g) číslo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím  
    (ďalej len ,,parkovací preukaz“) 
h) prílohy: 
 A. čestné vyhlásenie, že žiadateľ, resp. držiteľ vozidla nemá vo vlastníctve, nájme ani 

výpožičke  garáž,  garážové  stojisko  alebo  vyhradené  parkovacie  miesto  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.  posudok  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  uhradiť  náklady  za  zriadenie  a údržbu  vyhradeného  parkovacieho 
miesta podľa cenníka Technických služieb mesta Rožňava.

2. Ak užívateľ nezaplatí úhradu v stanovenej lehote, stráca nárok na vyhradené parkovacie 
miesto dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty.

3. V prípade zániku nároku na vyhradené parkovacie miesto má užívateľ nárok na vrátenie 
alikvotnej časti úhrady.  

§ 5
Sankcie

1.  Za  porušenie  ustanovení  tohto  VZN  uloží  mesto  sankcie  podľa  platných  všeobecne 
záväzných právnych predpisov.1

§ 6
Prechodné ustanovenia

1.  Žiadosti doručené ale nevybavené do nadobudnutia účinnosti tohto VZN, budú posúdené 
podľa tohto VZN.
2. Mesto prehodnotí splnenie a trvanie podmienok podľa tohto VZN u všetkých vyhradených 
parkovacích miest určených do nadobudnutia účinnosti tohto VZN do 6 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 27. 6. 2019 uznesením č. ... 
/2019.

                      Michal Domik
      primátor

V zmysle   §   6   zákona   č.   369/1990   Zb.   o obecnom   zriadení   v znení   neskorších   predpisov   dňom 
vyvesenia tohto návrhu plynie 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby 
uplatniť   pripomienku   k návrhu   v písomnej   forme,   elektronicky   na   adrese  juraj.halyak@roznava.sk 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Rožňave v kancelárii  č.  117. Pripomienkou možno 
navrhnúť  nový   text   alebo  odporučiť   úpravu   textu,   a to  doplnenie  alebo  zmenu,   vypustenie  alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

1 napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
           zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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