Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 8/2017
o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta
Banská Štiavnica
§1
Predmet dodatku
Predmetom dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
sú nasledovné zmeny:
1. Časť I, § 2, bod 2 sa vypúšťa písmeno c) pod Novým zámkom
2. Časť I, § 2, bod 4 sa vypúšťa písmeno a) Parkovacie miesta na Ulici mládežnícka
(staré ihrisko)
3. Časť I, § 2, bod 4 znie nasledovne:
Rozdelenie parkovacích miest:
a)Parkovacie miesta spoplatnené celoročne:
- Ulica dolná na chodníku (v úseku od vjazdu do Zvonovej ulice po odbočku na
Mládežnícku ulicu), po oboch stranách komunikácie na Dolnej ulici č. 839/2 a č
842/5 a na chodníku pri vjazde do dvora Bytovej správy, s.r.o.
- Ulica robotnícka
- Námestie sv. Trojice (okrem parkovacích lístkov a SMS parkovacieho systému)
- Radničné námestie
- Ulica Andreja Kmeťa
- Ulica Antona Pécha
- Ulicaakademická
- Ulicakammerhofská
- Ulica Andreja Sládkoviča
- Ulica Jána Palárika
- UlicaIng. Štefana Višňovského
- Ulicanovozámocká
- Ulicastrieborná
- parkovisko pod Novým zámkom
- parkovacie miesta pri Banskom múzeu v prírode (Ul. Jozefa Karola Hella)
b)Dočasné parkovacie miesta:
Dočasné parkovacie miesta budú zriadené v deň konania spoločenského, kultúrneho
a športového podujatia, pričom budú vyznačené prenosným dopravným značením.
Dočasné parkovacie miesta môžu byť zriadené podľa potreby na nasledovných
uliciach:
- Kammerhofská
- Akademická
- Jozefa Karola Hella
- Starozámocká
- Radničné námestie
- Námestie sv. Trojice
- Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom
- Mierová

- a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero
Dočasné parkovacie miesta budú spoplatnené v deň konania spoločenského, kultúrneho
a športového podujatia nasledovne:
- 5 €/deň, osobný automobil, motocykel
- 10 €/ deň, autobus
c)Parkovacie miesta s časovo obmedzeným státím
Parkovacie miesta s časovo obmedzením státím môžu využívať len vodiči, na čas určený
dodatkovou tabuľou a rezidenti v čase od 18.00 – 7.00 hod.
Sú to miesta :
- Ulica Dolná – pri pošte 2x
- Radničné námestie 5 lokalít (15 parkovacích miest + 2 ZTP)
4. Časť I., § 2, bod 8 sa mení nasledovne:
Výber za parkovanie je príjmom rozpočtu mesta Banská Štiavnica a nájomcu
parkovacích miest Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica.
5. Časť II, § 5, bod 3 sa mení nasledovne:
Permanentná parkovacia karta označená červenou farbou umožňuje státie na
parkoviskách a parkovacích miestach ulíc: Andreja Sládkoviča, parkovisko pod
Novým zámkom, Jozefa Karola Hella, pri Banskom múzeu v prírode, Akademická,
Robotnícka a Dolná, Jána Palárika, Radničné námestie - nádvorie banského domu.
6.

Časť II, § 5, bod 4 a 5 sa ruší.

7. Časť II, § 7 bod 2 znie nasledovne:
Parkovisko pod Novým zámkom – je celoročne plateným parkoviskom. V prípade
konania pohrebu v dome smútku Frauenberg, majú účastníci pohrebu aj v tomto
termíne možnosť parkovania bezplatne.
Počet parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá: 60
Parkovisko je vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením podľa zákona
NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
Obsluhované je pracovníkmi Správcu parkovísk alebo SMS parkovacím systémom.
8. Časť II, § 7 ods. 3 znie nasledovne:
Parkovacie miesta pri Banskom múzeu v prírode – na Ul. Jozefa Karola Hella sú
spoplatnené celoročne. Plné obsadenie parkoviska je určené pre 15 osobných
motorových vozidiel a 4 autobusy. Parkovacie miesta sú vyznačené vodorovným a
zvislým dopravným značením podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
v znení neskorších predpisov. Obsluhované je pracovníkmi Správcu parkovísk alebo
SMS parkovacím systémom.
9. Časť II, § 7, bod 4 sa vypúšťa.
10. Časť II, § 7, bod 5 sa mení na bod 4 a mení sa nasledovne:
Prevádzková doba na parkovacích miestach uvedených v § 2, bod 4 a) a b), je:
pondelok až nedeľa od 7.00 hod. do 18.00 hod.
11. Časť II, § 7, bod 6 sa mení na bod 5.

12. Časť III, § 9, bod 4 sa mení nasledovne:
Výber z pokút je príjmom rozpočtu mesta Banská Štiavnica.
13. Príloha č. 1 A Parkovacie lístky – PL – zelené sfarbenie bod 2 znie nasledovne:
Parkovacie miesta a parkovisko:
Kammerhofská, Andreja Sládkoviča, Akademická, Antona Pécha, Jána Palárika,
Dolná, Robotnícka, parkovisko pod Novým zámkom, parkovacie miesta pri Banskom
múzeu v prírode – Ul. Jozefa Karola Hella:
a) parkovací lístok 1,00€/1hod. OA, MOT
b) permanentná parkovacia karta a rezidentská parkovacia karta na vyznačených
miestach
c) celodenný parkovací lístok (ďalej len CPL) 10,00€/1 deň OA, MOT
d) možnosť platby cez SMS parkovací systém každú hodinu
14. Príloha č. 3 v zozname priložených dokladov sa dopĺňa bod f)
Žiadateľ priloží nasledovné kópie aktuálne platných dokladov:
a) Doklad totožnosti žiadateľa
b) Doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo bytu (list vlastníctva,
doklad o podiele bytu v bytovom dome, výmer o pridelení bytu na príslušnej ulici,
nájomnú zmluvu)
c) Ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu (podnikateľský subjekt), doklad o vykonávaní
podnikateľskej činnosti (výpis z Obchodného registra, Živnostenský list,...)
d) Osvedčenie o evidencii vozidla
e) Ak ide o fyzické osoby, doklad o trvalom alebo prechodnom pobyte a právnické
osoby, doklad o prevádzke na týchto námestiach a uliciach
f) Právoplatné rozhodnutie o využití priestorov pre daný účel podnikania (FO podnikateľ
a PO)
15. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta zostávajú nezmenené
a platia v schválenom znení.
§2
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Dodatku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici uznesením
č. 77/2019 zo dňa 11.06. 2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.07. 2019.

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 12.6.2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 zvesený z úradnej tabule dňa:

