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Dodatok č. 1 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica 

č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

 

Článok  1 

Predmet dodatku 

 

Predmetom dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.1/2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 

území mesta Banská Štiavnica sú nasledovné zmeny: 

 

1. Mení sa § 3 bod 1 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie § 3, bodu 1:  

 

§ 3 

Vymedzené úseky miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie na území mesta 

 Banská Štiavnica 

1. Miestne komunikácie určené na dočasné platené parkovanie sú ulice a parkoviská v pásme A: 

 Antona Pécha: RPK, PPK 

 Andreja Sládkoviča: PPK, RPK, JP 

 Jozefa Karola Hella: PPK, JP 

 Starozámocká: RPK 

 Námestie sv. Trojice - od hranice objektu Joergesovho domu č.14 vzostupne: RPK 

 Dolná ružová: RPK 

 Horná ružová: RPK 

 Botanická: RPK 

 Akademická: RPK, PPK, JP 

 Mierová: PPK,JP 

 Novozámocká: RPK 

 Strieborná: RPK 

 Andreja Kmeťa: RPK 

 Radničné námestie: RPK 

 Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK 

 Kammerhofská: RPK, PPK  

 Ing. Štefana Višňovského: RPK 

 Jána Palárika: RPK,  

 Dolná: PPK, JP 

 Robotnícka: PPK 

 Remeselnícka: PPK, JP 

 Mládežnícka  - parkovisko Ul. mládežnícka: PPK, RPK, JP, (prvá hodina parkovania na 

deň bezplatná)  

 Dolná - parkovisko Ul. dolná.:  JP, (prvá hodina parkovania na deň bezplatná) 

 Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom: RPK, PPK, JP 
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Nové znenie § 3, bodu 1:  

 

§ 3 

Vymedzené úseky miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie na území mesta 

Banská Štiavnica 

 

1. Miestne komunikácie určené na dočasné platené parkovanie sú ulice a parkoviská v pásme A: 

 Antona Pécha: RPK, PPK 

 Andreja Sládkoviča: PPK, RPK, JP 

 Jozefa Karola Hella: PPK, JP 

 Starozámocká: RPK 

 Námestie sv. Trojice - od hranice objektu Joergesovho domu č.14 vzostupne: RPK 

 Dolná ružová: RPK 

 Horná ružová: RPK 

 Botanická: RPK,  

 Akademická: RPK, PPK, JP 

 Mierová: PPK,JP 

 Novozámocká: RPK 

 Strieborná: RPK 

 Andreja Kmeťa: RPK 

 Radničné námestie: RPK 

 Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK 

 Kammerhofská: RPK, PPK  

 Ing. Štefana Višňovského: RPK 

 Jána Palárika: RPK,  

 Dolná: PPK, JP 

 Robotnícka: PPK, JP 

 Remeselnícka: PPK, JP 

 Mládežnícka  - parkovisko Ul. mládežnícka: PPK, RPK, JP, ( hodina parkovania na deň 

bezplatná)  

 Dolná - parkovisko Ul. dolná.:  JP,PPK, RPK (hodina parkovania na deň bezplatná) 

 Novozámocká - parkovisko pod Novým zámkom: RPK, PPK, JP 

 Tabaková: JP, PPK, RPK 

 Pod Kalváriou: JP , PPK, RPK 

 

2. Mení sa §4 bod 1 nasledovne: 

  

Pôvodné znenie § 4, bodu 1: 

 

§ 4 

Dočasné  doplnkové  parkovacie miesta 

1.Dočasné doplnkové parkovacie miesta budú zriadené v deň konania spoločenského, 

kultúrneho a športového podujatia, resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacity jestvujúcich 

parkovacích miest, pričom budú vyznačené prenosným dopravným značením, spoplatnené 

podľa cenníka v zmysle prílohy č.1 VZN. Dočasné parkovacie miesta môžu byť zriadené 

podľa potreby na nasledovných uliciach:  

a. Akademická 

b. Jozefa Karola Hella 

c. Starozámocká 
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d. Radničné námestie 

e. Námestie sv. Trojice 

f. Mierová 

g. a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero a Klinger + Belianske jazero  

Nové znenie § 4, bodu 1:  

§ 4 

Dočasné  doplnkové  parkovacie miesta 

1.Dočasné doplnkové parkovacie miesta budú zriadené v deň konania spoločenského, 

kultúrneho a športového podujatia, resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacity jestvujúcich 

parkovacích miest, pričom budú vyznačené prenosným dopravným značením, spoplatnené 

podľa cenníka v zmysle prílohy č.1 VZN a pre písmeno „g“ a pre písmeno „h“ platia aj PPK a 

RPK. Dočasné parkovacie miesta môžu byť zriadené podľa potreby na nasledovných uliciach:  

a. Akademická 

b. Jozefa Karola Hella 

c. Starozámocká 

d. Radničné námestie 

e. Námestie sv. Trojice 

f. Mierová 

g. a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero a Klinger + Belianske jazero , Hájik 

h. Červená studňa 

3.  Mení sa § 5 bod 2 nasledovne: 

  

      Pôvodné znenie §5, bodu 2: 

 

§5 

Parkovacie miesta s časovo obmedzeným státím 

 

2.Sú to miesta v uliciach : 

 Ulica dolná - pri pošte 2x 

 Radničné námestie a blízke okolie  (15 parkovacích miest + 2 ZŤP) 

 Ulica Kammerhofská  - nad poštou 2x, pri Prima banke 2x 

 Ulica Robotnícka 2x 

 Ulica Sládkovičova pri objekte Belházyovský dom 2x                          

 

Nové znenie §5, bodu 2:  

§5 

Parkovacie miesta s časovo obmedzeným státím 

 

2.Sú to miesta v uliciach : 

 Ulica dolná - pri pošte 2x 

 Radničné námestie a blízke okolie  (17 parkovacích miest + 2 ZŤP) 

 Ulica Kammerhofská  - nad poštou 2x, pri Prima banke 2x 

 Ulica Robotnícka 2x 

 

4. Mení sa § 9 bod 2 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie § 9, bodu 2: 
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§ 9 

Permanentná parkovacia karta 

 

2. Permanentnú PK si môže kúpiť: 

2.1 fyzická osoba, ktorá má evidovaný trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica a súčasne je ako 

vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla, alebo je 

splnomocnený užívateľ motorového vozidla.  

2.2 fyzická osoba, resp. právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť v rezidentskej zóne alebo 

pracuje v rezidentskej zóne (v zmysle § 10 odst. č.3. ) v meste Banská Štiavnica a súčasne je 

ako vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla alebo je 

splnomocnený užívateľ motorového vozidla.  

2.3 fyzická osoba, resp. právnická osoba ktorá vlastní nehnuteľnosť v rezidentskej zóne alebo 

pracuje v rezidentskej zóne (v zmysle § 10 odst. č.3. ) v meste Banská Štiavnica a súčasne je 

ako vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla alebo je 

splnomocnený užívateľ motorového vozidla. pri záujme dokúpenia ďalších kariet -  každá 

ďalšia parkovacia karta  pre 1 EČV/rok 

Nové znenie § 9, bodu 2:  

§ 9 

Permanentná parkovacia karta 

 

 

2. Permanentnú PK si môže kúpiť: 

2.1 fyzická osoba, ktorá má evidovaný trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica a súčasne je ako 

vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla, alebo je 

splnomocnený užívateľ motorového vozidla.  

2.2 fyzická osoba, resp. právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť v rezidentskej zóne alebo 

pracuje v rezidentskej zóne (v zmysle § 10 odst. č.3. ) a na uliciach Dolná: 1-18, 

Mládežnícka:9-24, Robotnícka, Tabaková, A. Gwerkovej  Gȍllnerovej, v meste Banská 

Štiavnica a súčasne je ako vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o 

evidencii vozidla alebo je splnomocnený užívateľ motorového vozidla.  

2.3 fyzická osoba, resp. právnická osoba ktorá vlastní nehnuteľnosť v rezidentskej zóne alebo 

pracuje v rezidentskej zóne (v zmysle § 10 odst. č.3. ) v meste Banská Štiavnica a súčasne je 

ako vlastník alebo oprávnený držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla alebo je 

splnomocnený užívateľ motorového vozidla. pri záujme dokúpenia ďalších kariet -  každá 

ďalšia parkovacia karta  pre 1 EČV/rok 

 

5. Mení sa § 10 bod 3 nasledovne: 

 

Pôvodné znenie § 10, bodu 3: 

§  10 

Rezidentská parkovacia karta 

 

 

3.Do rezidentskej zóny patria ulice : Antona Pécha, Starozámocká, Námestie sv. Trojice, 

Horná ružová, Malá okružná, Dolná ružová, Botanická, Novozámocká - parkovisko pod 

Novým zámkom, Novozámocká, Strieborná, Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Radničné 

námestie: nádvorie „banského domu“,  Ing. Štefana Višňovského, Jána Palárika, Samuela 

Mikovíniho, Viery Václavekovej, Farská, Staromestská, Pod Červenou studňou, Daniela 

Licharda, Jána Bottu, Katova, Vodárenská, Úvozná, Dolná Resla, Jaroslava Augustu, Martina 

Kukučína, Horná Resla, Akademická, Jána Hollého, Kammerhofská 
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Nové znenie § 10, bodu 3:  

 

§  10 

Rezidentská parkovacia karta 

 

 

3.Do rezidentskej zóny patria ulice : Antona Pécha, Starozámocká, Námestie sv. Trojice, 

Horná ružová, Malá okružná, Dolná ružová, Botanická, Novozámocká - parkovisko pod 

Novým zámkom, Novozámocká, Strieborná, Andreja Kmeťa, Radničné námestie, Radničné 

námestie: nádvorie „banského domu“,  Ing. Štefana Višňovského, Jána Palárika, Samuela 

Mikovíniho, Viery Václavekovej, Farská, Staromestská, Pod Červenou studňou, Daniela 

Licharda, Jána Bottu, Katova, Vodárenská, Úvozná, Dolná Resla, Jaroslava Augustu, Martina 

Kukučína, Horná Resla, Akademická, Jána Hollého, Kammerhofská, Andreja Sládkoviča 

 

6. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta zostávajú nezmenené a platia 

v schválenom znení. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Na Dodatku č.1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo     

   v Banskej Štiavnici uznesením č.  38/2021 zo dňa 23. 6. 2021.   Účinnosť nadobúda  15-tym dňom   

   od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. 17. 7. 2021 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková, v .r. 

       primátorka mesta 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 2. 7. 2021 

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 17. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


