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      Mesto Banská Štiavnica na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa 

§ 6a Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií  na území mesta Banská Štiavnica 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje: 

a) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych  

komunikácií v zóne s obmedzeným státím na území mesta Banská Štiavnica,  

b) spôsob zabezpečenia prevádzky dočasných parkovacích miest, 

c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu
1
 , 

d) spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia,  

e) oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

2. Na účely tohto VZN sa rozumie: 

a) Zóna s obmedzeným státím – je oblasť vymedzená v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným 

nariadením a zahrňujúca úseky miestnych komunikácií, parkoviská a verejné plochy nachádzajúce sa na 

území mesta Banská Štiavnica. Vstup do zóny a koniec zóny je označený zvislými dopravnými 

značkami  bod č.49 – 275 a bod č.50 - 276 podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 30/2020 Z.z. ktorou 

sa vykonáva zákon o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), 

b) miestnymi komunikáciami  - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve  mesta 

Banská Štiavnica a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií
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, 

c) vymedzenými úsekmi – úseky miestnych komunikácií, označené zvislými a vodorovnými dopravnými 

značkami, určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej aj ako „parkoviská“ alebo 

„parkovacie miesta“), 

d) dočasným parkovaním – časove obmedzené parkovanie motorových vozidiel a odstavovanie 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií,  

e) rezidentom fyzická osoba prihlásená na trvalý pobyt v rezidentskej zóne v meste Banská Štiavnica 

podľa § 3 a § 4 Zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 253/1998 Z. 

z.), alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne na základe platnej nájomnej zmluvy alebo LV 

nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica. 

f) rezidentská zóna – je zadefinovaná  v § 10 odst. 3 v meste Banská Štiavnica podľa § 3 a § 4 Zákona 

NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 253/1998 Z. z.)  

g) parkovacím systémom - technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného, 

napríklad parkovací automat, závorový parkovací systém, systém na úhradu parkovného 

prostredníctvom SMS, informačný systém združujúci informácie o úhradách parkovného a umožňujúci 

kontrolu úhrady parkovného a pod., 
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h) doba spoplatnenia  - časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií prípustné len za úhradu, ak VZN alebo osobitný predpis 

neustanovuje inak. 

i)  Parkovanie – umiestnenie vozidla mimo jazdných pruhov komunikácie na parkovacom stojisku (napr. 

po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákladu).  

j) Odstavenie vozidla – umiestnenie vozidla mimo jazdných pruhov komunikácie na parkovacom stojisku 

(spravidla v mieste bydliska, prípadne v sídle prevádzkovateľa vozidla) po dobu, keď sa vozidlo 

nepoužíva, obvykle na dobu dlhšiu ako 8 hodín. 

k) Parkovacie stojisko – plocha slúžiaca na odstavenie alebo parkovanie vozidla. Rozmery parkovacích 

stojísk určuje technický predpis (STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel). 

l) Parkovisko – plocha označená zvislou dopravnou značkou a s vyznačenými parkovacími stojiskami 

podľa osobitného predpisu (vyhláška č. 30/2020 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

m) Platené / regulované parkovisko (ďalej len „regulované parkovisko“) – je parkovisko, kde zastavenie 

a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej dopravnej značky, 

napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacej 

karty, prípadne úhrady poplatku formou kúpi jednorazového parkovného. Inak je vodičom vozidiel na 

takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané. 

n) Parkovacia karta – je doklad, ktorým vodič vozidla preukazuje oprávnenie parkovať na vyhradenom 

alebo regulovanom parkovisku. Parkovacia karta musí byť platná, riadne označená a zreteľne a 

viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. 

o) Vyhradené parkovacie stojisko – osobitné užívanie parkovacieho stojiska na účel trvalého parkovania 

vozidla.  

p) Skratky označujúce režim spoplatnenia parkovania na jednotlivých uliciach a parkoviskách: 

- Jednorazové parkovné: JP 

- Permanentná parkovacia karta: PPK 

- Rezidentská parkovacia karta: RPK 

§  2 

Všeobecné podmienky parkovania na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách 

1. Na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách je možné parkovanie a odstavovanie 

vozidiel za podmienky dodržania pravidiel cestnej premávky ustanovených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi (zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pokiaľ to nie je 

zakázané príslušným dopravným značením alebo týmto nariadením. 

2. Zakazuje sa stáť motorovým a prípojným vozidlám na plochách verejnej zelene. Výnimkou sú sezónne 

parkoviská určené mestom Banská Štiavnica a označené dopravným značením. 

3. Zakazuje sa motorovým a prípojným vozidlám stáť na samostatných príjazdoch, mostoch, priestoroch 

vyhradených pre nádoby a kontajnery tuhého komunálneho odpadu, prístupoch do obytných budov a všade tam, 

kde by odstavené vozidlo znemožňovalo údržbu a čistenie komunikácie, zvoz komunálneho odpadu a bránilo pri 

vjazde do dvora občanov, alebo vjazdu do ostatných objektov ako aj pri výjazde z dvorov a garáží. 

4. Zakazuje sa stáť nákladným motorovým vozidlám a autobusom na komunikáciách a verejných 

priestranstvách okrem miest, na ktorých je to týmto kategóriám vozidiel povolené dopravným značením. 
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§ 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 

2. Vymedzené úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie musia byť riadne vyznačené 

schváleným a určeným vodorovným a zvislým dopravným značením.  

§ 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 

d. Radničné námestie 

e. Námestie sv. Trojice 

f. Mierová 

g. a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero a Klinger + Belianske jazero  
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§ 5 

Parkovacie miesta s časovo obmedzeným státím 

1. Parkovacie stojiská s časovo obmedzeným státím môžu vodiči využívať len na časový interval určený  

dodatkovou tabuľkou. Rezidenti môžu tieto parkovacie stojiská využiť  v čase od 18.00 - 7.00 hod. nepretržite.  

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                          

§ 6 

Doba spoplatnenia 

1. Doba spoplatnenia je stanovená nasledovne: celoročne, pondelok až nedeľa od 07:00 hod. do 18:00 

hod., 

§ 7 

Podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest 

1. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa  tohto VZN  

zabezpečuje  a za technický stav a údržbu parkovacích miest v meste Banská Štiavnica zodpovedá ich správca, 

ktorým sú Technické služby, mestský podnik, na základe zmluvy, uzatvorenej medzi Technickými službami, 

mestský podnik a Mestom Banská Štiavnica. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

2. Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovné“) v súlade s týmto 

VZN je príjmom mesta prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom mene a následne 

ho odvedie na účet mesta Banská Štiavnica
3
.   

3. Cenník tvorí prílohu č.1 tohto VZN. 

4. Prevádzkovateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v 

nasledujúcom rozsahu a pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 

a) udržiavať parkovacie miesta v stave spôsobilom na prevádzku – za týmto účelom je povinný 

zabezpečovať ich letnú a zimnú údržbu a odstraňovať nedostatky v ich zjazdnosti, 

b) vyberať parkovné v súlade s týmto VZN, 

c) zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane starostlivosti o technológie a zariadenia 

nevyhnutné na prevádzku parkovacieho systému, 

d) zabezpečovať parkovacie karty pre Klientske centrum,   

e) vydávať Prevádzkový poriadok pri dodržaní podmienok a rozsahu úpravy dočasného parkovania 

uvedených v tomto VZN. 

§ 8 

Úhrada za dočasné parkovanie 

1. Parkovné je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 
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a) Zaplatením jednorazového parkovného  ( JP ) a to: 

 zakúpením parkovacieho lístka, 

 zaplatenie formou SMS, 

 zakúpením virtuálneho parkovacieho lístka pomocou mobilnej aplikácie, 

 zakúpením lístka, resp. zaplatením parkovného v parkovacom automate, 

b) zakúpením parkovacej karty, 

c) úhradou za vyhradené parkovacie stojisko. 

2. V čase mimo doby spoplatnenia je parkovanie bezplatné. 

3. Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií musí byť zaplatená 

vopred, alebo bezprostredne po zaparkovaní vozidla  na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla 

počas doby spoplatnenia. Včasnú úhradu je potrebné vykonať aj pri predĺžení času parkovania cez SMS platby, 

platbou cez mobilnú aplikáciu alebo platbou zakúpením parkovacieho lístka.  

4. Na parkoviskách so závorovým parkovacím systémom nie je potrebné preukazovať zaplatenie úhrady 

bezprostredne po zaparkovaní, nakoľko parkovací systém neumožní výjazd vozidla z parkoviska, pokiaľ nemá 

evidovanú úhradu parkovného. 

5. Parkovací lístok 

5.1. Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach po dobu 

platnosti vyznačenú na tomto lístku. 

5.2. Pri úhrade parkovného zakúpením parkovacieho lístka je vodič povinný, bezodkladne po zaparkovaní 

motorového vozidla, zakúpiť si parkovací lístok platný pre plánovanú dobu parkovania a umiestniť ho 

viditeľne za čelné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na parkovacom 

lístku. Pokiaľ vodič nemôže umiestniť doklad o úhrade parkovného - za čelné sklo vozidla (napr. pri 

motocykloch, štvorkolkách a pod.), je povinný zakúpený parkovací lístok u seba riadne uschovať a na 

vyzvanie ho predložiť orgánu dozoru kontrolujúceho plnenie povinností podľa tohto VZN. 

5.3. Parkovací lístok sa považuje za neplatný, ak sú na ňom uvedené údaje nečitateľné, alebo neúplne 

vypísané alebo vypísané zmazateľnou ceruzkou. 

6. Úhrada formou SMS 

6.1 Vodič môže parkovné uhradiť zaslaním SMS v súlade s pokynmi uvedenými v Prevádzkovom poriadku 

a na dodatkovej tabuľke pod príslušnou zvislou dopravnou značkou, v ktorom Prevádzkovateľ určí tel. 

číslo na zaslanie SMS, text SMS správy a dĺžku takto predplatenej doby parkovania.  

6.2 Parkovné prostredníctvom SMS je uhradené doručením potvrdzujúcej SMS. Pokiaľ potvrdzujúcu 

správu vodič neobdrží v časovom limite do 30 sekúnd od odoslania SMS na úhradu parkovného alebo 

obdrží správu o neúspešnom uhradení parkovného, nemá uhradené parkovné a je povinný uhradiť 

parkovné iným spôsobom v súlade s týmto VZN. Parkovné prostredníctvom SMS taktiež nie je 

uhradené v prípade, ak sa evidenčné číslo zaparkovaného vozidla nezhoduje s evidenčným číslom 

uvedeným v potvrdzujúcej SMS o uhradení parkovného.  

7. Zakúpením virtuálneho parkovacieho lístka pomocou mobilnej aplikácie 

7.1 Parkovacie stojiská sú označené zvislým dopravným značením.  

7.2 V aplikácii vodič zvolí parkovisko, v ktorom parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“.  

7.3 Po vyplnení údajov v mobilnej aplikácii a potvrdení platby a jej spracovaní má vodič zakúpený 

virtuálny parkovací lístok. 
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8. Parkovacia karta 

8.1 Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích miestach po dobu 

od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka v ktorom 

bola karta vydaná. Je možné zakúpiť nasledujúce parkovacie karty (ďalej len „PK“):  

 permanentná PK 

 rezidentská PK 

8.2 PK je potrebné umiestniť za čelné sklo vozidla tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov 

na lícnej strane karty. PK musí byť takto umiestnená počas celej doby parkovania vozidla. 

8.3 Uhradením parkovného prostredníctvom PK nie je garantované, že držiteľ PK bude mať k dispozícii 

nepretržite voľné parkovacie miesto na každom z parkovísk na určených uliciach,  pre ktoré bola PK 

vydaná. 

8.4 Pri zmene cien PK (znížení/zvýšení) nie je nárok na vrátenie/doplatok ceny PK   uhradenej pred touto 

zmenou. 

8.5 Pri strate, poškodení  a odcudzení  PK, je vodič oprávnený požiadať Mestský úrad Banská Štiavnica o 

vydanie novej karty, ktorá mu bude vydaná na jeho žiadosť za administratívny poplatok 10,- €. PK bude 

vydaná pod novým PK číslom. Vydaním novej PK sa stratená, poškodená, prípadne odcudzená PK 

stáva neplatnou a v prípade jej ďalšieho použitia môže kontrolný orgán uložiť pokutu za jej použitie v 

zmysle § 46 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vo výške 33 €, 

resp. vyššiu pokutu v zmysle  príslušných zákonných ustanovení. 

8.6 Ceny jednotlivých PK sú podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN. 

§ 9 

Permanentná parkovacia karta 

1. Je neprenosná, umožňuje parkovanie vozidla na určených parkovacích miestach. 

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 

3. Jedna osoba si môže kúpiť  1 permanentnú PK (v zmysle §9 odst. č.2.1 a odst. č.2.2)  na ktorej môžu       

              byť uvedené  maximálne dve EČV a ďalšia parkovacia karta  pre 1 EČV/rok (v zmysle §9 odst. č.2.3 ). 

 

4. Parkovanie je možné len s jedným vozidlom s viditeľne umiestnenou PPK. 

5.  Permanentná parkovacia karta so zľavou 50 % bude vydaná ŤZP osobe a ŤZP osobe so sprievodcom po 

predložení platného preukazu, alebo osobe ŤZP, ktorá býva v spoločnej domácnosti a má v nej trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt a je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla. 



7 
 

6. Permanentná parkovacia karta so zľavou 50 % bude daná darcovi krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej 

Jánskeho plakety, po predložení dokladu totožnosti a dokladu preukazujúceho jeho vlastnícky vzťah 

k nehnuteľnosti. 

§  10 

Rezidentská parkovacia karta 

1. Je neprenosná, umožňuje parkovanie vozidla na určených parkovacích miestach 

2. Rezidentská parkovacia karta je určená pre fyzickú osobu, ktorá má evidovaný trvalý pobyt v 

rezidentskej zóne, alebo osoba dlhodobo bývajúca v rezidentskej zóne na základe platnej nájomnej 

zmluvy alebo LV nehnuteľnosti, ktorá má zároveň trvalý pobyt v meste Banská Štiavnica. (v zmysle § 

10 odst. č.3. ) v  meste Banská Štiavnica  a súčasne je ako  vlastník vozidla alebo oprávnený držiteľ 

vozidla zapísaná  v osvedčení o evidencii vozidla, alebo je splnomocnený užívateľ  motorového vozidla. 

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 

4. Rezidentská PK umožňuje parkovanie a odstavovanie vozidla na regulovaných parkovacích miestach.           

Vymedzený úsek platnosti je priamo uvedený na rezidentskej PK.  

5. Rezidentovi možno vydať na 1 bytovú jednotku 1 rezidentskú PK,  na ktorej môžu byť uvedené   

maximálne dve EČV.  

 
6. Parkovanie je možné len s jedným vozidlom s viditeľne umiestnenou RPK. 

7. S rezidentskou parkovacou kartou  je možné parkovať v čase od 18:00 – 07:00 hod. na parkovacích 

miestach s  časovo obmedzeným státím.  

 

8.  Rezidentská parkovacia karta so zľavou 50 % bude vydaná ŤZP osobe a ŤZP osobe so sprievodcom po 

predložení platného preukazu, alebo osobe ŤZP, ktorá býva v spoločnej domácnosti a má v nej trvalý pobyt 

alebo prechodný pobyt a je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla.  

 

9. Rezidentská parkovacia karta so zľavou 50 % bude daná darcovi krvi – držiteľom zlatej alebo diamantovej 

Jánskeho plakety, po predložení dokladu totožnosti a dokladu preukazujúceho jeho vlastnícky vzťah 

k nehnuteľnosti.  

 

§ 11 

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.  



8 
 

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. 

§ 12 

Postup pri vybavení žiadosti o vydanie permanentnej parkovacej karty 

1. Žiadosť o vydanie permanentnej PK (zverejnená na stránke mesta) sa podáva v podateľni MsÚ - 

Klientske centrum MsÚ Banská Štiavnica s príslušnými dokladmi. 

2. K žiadosti o vydanie permanentnej PK je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál k 

nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu): 

2.1 preukaz totožnosti - iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje
4
 , 

2.2 technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť PPK vydaná. 

Po posúdení splnenia podmienok pre vydanie permanentnej PK vystaví zamestnanec, Klientskeho centra MsÚ 

Banská Štiavnica žiadateľovi platobný doklad na úhradu  parkovacej karty. 

3. Parkovacia karta bude vystavená obratom po zaplatení úhrady. 

§  13 

                                                           
4
 § 2 ods. 1 Zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
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Postup pri vybavení žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty 

1. Žiadosť o vydanie rezidentskej PK (zverejnená na stránke mesta) sa podáva v podateľni MsÚ - 

Klientske centrum MsÚ Banská Štiavnica s príslušnými dokladmi. 

2.     K žiadosti o vydanie rezidentskej PK je žiadateľ povinný predložiť nasledujúce doklady (originál k 

nahliadnutiu a kópiu pre archiváciu): 

2.1 preukaz totožnosti - iba k nahliadnutiu, kópia sa nevyžaduje
5
,   

2.2 technický preukaz vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla časť II., na ktoré má byť rezidentská PK 

vydaná. 

3. Po posúdení splnenia podmienok pre vydanie rezidentskej PK vystaví  zamestnanec Klientskeho centra 

MsÚ Banská Štiavnica žiadateľovi platobný doklad na úhradu rezidentskej PK. 

4. Parkovacia karta bude vystavená obratom po zaplatení úhrady. 

§ 14 

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
5
 

 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. 

§ 15 

Orgány dozoru a sankcie 

1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 

     a) mestská polícia (ďalej len „orgán dozoru“). 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov
6
.  

§ 16 

Prechodné ustanovenia 

1. Režim parkovania na parkovisku na ulici Mládežnícka upravený týmto VZN v § 3  odst.č.1 nadobúda  

účinnosť 01.01.2021. 

                                                           
5
 § 2 ods. 1 Zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

6
 Zákon 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 

znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
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2.  Cena PPK a RPK s účinnosťou od 01.07.2020 – 31.12.2020 sa upravuje na 50 % schválených cien týchto 

kariet. 

§ 17 

Účinnosť nariadenia 

1. Na tomto VZN mesta Banská Štiavnica sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta  Banská Štiavnica dňa 

29. 04. 2020 Uznesením č.36/2020  

2. Toto VZN mesta Banská Štiavnica nadobúda  právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej  tabuli 

Mesta.  

3. Toto VZN mesta Banská Štiavnica nadobúda účinnosť  01. 07. 2020  

4. Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší VZN č.8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č.1 a  Dodatku č. 2. 

 

                                                                                              Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.  

                                                                                                     primátorka mesta 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa:   11. 5. 2020 

Zvesené z úradnej tabule dňa:   
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Príloha č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

 

Cenník parkovného v zóne s plateným státím v meste Banská Štiavnica 

 Uvedené ceny sú konečné, mesto Banská Štiavnica nie je platcom DPH 

Ceny – parkovací lístok, SMS parkovanie, virtuálny lístok z  mobilnej aplikácie 

Pásmo Parkovné za 1 hodinu Celodenné parkovné (24 h) 

A 1,00 € osobné motorové vozidlo, motocykel 8,00 € 

A 2,50 € autobus 15 € 

 

Dočasné  doplnkové parkovacie miesta, 

spoplatnené v deň konania spoločenského, kultúrneho a športového podujatia 

Typ vozidla Celodenné parkovné (24 h) 

osobné motorové vozidlo, motocykel 8,00 € 

autobus 15,00 € 

 

 

Vyhradené parkovacie stojisko 

Osoba 
Celodenné parkovné (24 h)  

na 1 box v meste B. Štiavnica 

FO, FO - podnikateľ, PO/rok V zmysle VZN o miestnych daniach  
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Parkovacie karty (PK)  

 

Typ karty Osoba Cena karty 

Permanentná PK 

 

Fyzická osoba s trvalým pobytom – 1.karta -

max. 2 EČV /rok 

( §9, odst. 2.1) 

50,-€ 

Fyzická osoba a právnická osoba – 1.karta 

vlastní nehnuteľnosť, dochádza do práce 

v rezidentskej zóne, užíva osobné motorové  

vozidlo – 1 EČV/rok 

( §9, odst. 2.2) 

100,- € 

 Fyzická osoba a právnická osoba – pri záujme 

dokúpenia ďalších kariet -  každé ďalšia karta – 

1 EČV/rok 

( §9, odst. 2.3) 

400,- € 

Rezidentská PK 

 

Fyzická osoba (rezident), 1 karta (max  

– 2 EČV) na BJ/rok 

( §10, odst. 2) 

50,-€       

FO – fyzická osoba 

PO-  právnická osoba 

PK- parkovacia karta 

BJ – bytová jednotka 

SP- sídlo, resp. prevádzka 

 

 


