
Vyhradené parkovacie stojisko 

1. Vyhradené parkovacie stojisko je určené pre fyzickú osobu, resp. fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá má 

evidovaný trvalý pobyt na požadovanej ulici, alebo sídlo firmy priamo na danej ulici, alebo v jej bezprostrednej 

blízkosti  a súčasne je ako  vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaná  v osvedčení o evidencii 

vozidla.  

2. Cena vyhradeného parkovacieho stojiska je upravená VZN o miestnych daniach. 

3. Mesto Banská Štiavnica môže na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len 

„užívateľ“) udeliť užívateľovi oprávnenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta (P - RESERVE) v 

meste Banská Štiavnica. Na získanie takéhoto oprávnenia nie je právny nárok.  

4. V prípade, že Mesto Banská Štiavnica rozhodne o neudelení oprávnenia na užívanie vyhradeného 

parkovacieho stojiska, užívateľovi nepatrí nárok na náhradu škody.  

5. Na základe oprávnenia na užívanie vyhradeného parkovacieho stojiska môže jeho užívateľ parkovať 

dvadsaťštyri (24) hodín denne počas dvanástich (12) mesiacov príslušného kalendárneho roka na konkrétnom, 

vyhradenom parkovacom stojisku, označenom príslušnou dopravnou značkou a dodatkovou tabuľkou, na ktorej 

je uvedené konkrétne označenie určujúce užívateľa. 

6. Užívateľ si je vedomý, že vyhradené parkovacie stojisko je určené iba pre vozidlá do 3,5 tony a výlučne 

na účely parkovania osobných motorových vozidiel. Užívateľ nie je oprávnený toto miesto využívať na 

akýkoľvek iný účel, ako na parkovanie (napr. odstavenie kontajnera na odvoz odpadu a stavebnej sute, montáž 

lešenia, organizácia kultúrnych a iných akcií a pod.). 

7. Ak príde k situácii, kedy sa bude vyžadovať zrušenie vyhradeného parkovacieho stojiska je 

prevádzkovateľ oprávnený zrušiť vyhradené parkovacie stojisko a užívateľovi vrátiť alikvotnú časť dane za 

záber verejného priestranstva späť. V prípade, že dôjde k zmene dopravnej situácie z dôvodu vyššej moci alebo z 

iných dôvodov, ktorým prevádzkovateľ nevie zabrániť (oprava, údržba sietí pod vyhradeným parkovacím 

stojiskom), môže prevádzkovateľ miesto zrušiť na čas nevyhnutný na riešenie vzniknutej situácie, pričom 

prevádzkovateľ vráti alikvotnú časť sumy späť užívateľovi. V prípade, že to organizácia statickej dopravy 

umožňuje  je prevádzkovateľ oprávnený ponúknuť užívateľovi vyhradené parkovacie stojisko na inom mieste v 

rámci predmetnej lokality. V prípade súhlasu užívateľa prevádzkovateľ na vlastné náklady premiestni dopravné 

značenie, ktoré užívateľa oprávňuje na užívanie daného vyhradeného parkovacieho stojiska. Oprávnenie na 

užívanie vyhradeného parkovacieho stojiska tak ostáva zachované a užívateľovi  nevzniká žiadny nárok na 

vrátenie časti dane. 

8. Užívateľ tiež berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu alebo za 

priestupky spáchané tretími osobami tým, že neuposlúchnu pokyn vyplývajúci z dopravnej značky vyhradeného 

parkovacieho stojiska, ani za škodu na majetku užívateľa spôsobenú tretími osobami a bez zavinenia 

prevádzkovateľa. 

9. Celoročnú údržbu vyhradených parkovacích stojísk vykonáva prevádzkovateľ a to v rámci údržby celej 

parkovacej plochy. Zimnú údržbu je možné vykonať iba v prípade, že vyhradené parkovacie stojisko nie je 

obsadené a tiež vzhľadom na vývoj počasia. 

Postup pri vybavení žiadosti o vyhradenie parkovacieho stojiska 

1. Žiadatelia o poskytnutie vyhradeného parkovacieho stojiska podajú žiadosť (zverejnená na stránke 

mesta) v podateľni MsÚ - Klientske centrum MsÚ Banská Štiavnica s nasledovnými dokladmi: 

 doklad totožnosti, iba k nahliadnutiu
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 doklad o vykonávaní podnikateľskej činnosti (výpis z Obchodného registra, Živnostenský list, 

...) 

 osvedčenie o evidencii vozidla, 



 doklad potvrdzujúci vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti. 

Po schválení žiadosti o poskytnutie vyhradeného parkovacieho stojiska je žiadateľ povinný uzatvoriť zmluvu o 

vyznačení miesta pre dočasné odstavenie motorového vozidla prevádzkovateľom. 

2. Po ukončení zmluvného vzťahu o poskytnutí vyhradeného parkovacieho stojiska Prevádzkovateľ 

odstráni predmetné dopravné značenie.  Podrobnejšie podmienky môžu byť zmluvne dohodnuté. 

 


