
Všeobecne záv»zné nariadenie mesta Poprad č. 4/2019
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie

motorových vozidiel

Mesto Poprad na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákoiia č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení iieskorších predpisov a podl'a § 6a zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných koí'nunií<áciách
(cestiiý zákoii) v znení iieskorších predpisov

vydáva

Všeobecne závázné iiariadenie (d'alej leii ,nariadenie") mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení
úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Článok 1
Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

Učelom tohto nariadenia je:
- vymedzenie ťisekov miestnych komunikácií iia dočasné parkovanie motorových vozidiel

na ťizemí mesta Poprad,
- určenie výšky ťilirady za dočasné parkovanie inotorových vozidiel,
- rii-čenie spósobri platenia úhrady za dočasiié parkovanie motorových vozidiel,

rii-čenie spósobu preukázaiiia zaplatenia ťilirady za dočasné parkovaiiie inotoroy.oých
vozidiel,

- správa, údržba a určenie spí5sobu zabezpečenia prevádzky parkovacích miest.

Článok 2
Úseky miestnych komunikácií vymedzených na doěasné parkovanie

motorových vozidiel

1 . Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnycli koiminikácií a
parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Poprad a sú rozdelené do iiasledovných Zóll:

ZÓNA-1 Dominika Tatarku-Okresný súd
Francisciho
Joliota Curie ? OTP
Levočská
Mnohel'ova

Murgašova
Námestie svátého Egídia
Popradskej brigády

ZÓNA - 2 1. Mája
Bernolákova

Dominika Tatarku - gyinnázirim
Halatova

Jiřího Wolkera



Karpatská
Nábrežie Jáiia Pavla II.

Popradské iiábrežie
Štefánikova
Tatranská

ZÓNA - 3 Banícka

Joliota Curie - kaskády
Joliota Curie - MK
Tatranské námestie

2. Vyinedzeiiie úseku i'nieslnej koinunikácie na dočasné parkovaiiie inotorových vozidiel sa
určí použitíi'n dopravných značiek IP 17a ,,Pai-kovisko-parkovacie iniesta s plateným
státím" s ,,Dodatkovou tabul"kou" E 12, na ktorej budú uvedeiié údaje, za akých podmienok
možno parkovisko používat' vrátane spósobu úhrady (parkovacie karty, parkovací automat,
platenie i'nobi]ným telefónom), v akom čase je parkovisko spoplatnené a symbol spósobu
slátia.

Clánok 3

Výška úhrady, spósob platby a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie
motorových vozidiel

1. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na vymedzenom úseku
miestiiycli komunikácií sa vyberá iia jedno parkovacie iniesto za každú začatú polhodinu
zakúpením parkovacieho lístka v automate, za každú začatú hodiiíu zaplatením mobilným
telefónoi'n, prípadiie použitíin celoročnej parkovacej karty.

2. Parkovné sa platí v čase:

a) Bežný režim od 02.01. do 19.12. na všetkých vyinedzenýcl'i úsekoch miestnych
komuiiikácií a parkoviskách, ktoré sú vo vlastn?íctve Mesta Poprad

poiidelok - piatok:
sobota, nedera a sviatky:

8.00-18.00 hod

bezplatiie

b) Zimný režim od 20. 12. do Ol .01 . bezplatne na všetkých vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií a parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Poprad

3. V čase uhradeného parkoviiého:

a) je v rámci ZÓNY možiiý presun vozidla iia iné platené parkovisko s parkovacím
automatom podl'a špecifikácie v článku 2 nariadenia a zotrvaiiie na iioi'n po dobu
uhradeného parkovného.

b) v ZÓNE ] je možný presun vozidla na iiié platené parkovisko s parkovacím automatom
v ZÓNE 2 a 3 podl'a špecifikácie v článku 2 nariadenia a zotrvanie na ňom po dobu
uhradeného parkovného.
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c) v ZÓNE 2 je možný pres?in vozidla iia iné platené parkovisko s parkovacíín automatom
v ZÓNE 3 podl'a špecifikácie v článkri 2 nariadei'iia a zoti-vanie na ňOlT] po dobu
uliradenélio parkovnélio.

4. Výška a spósob plateiiia parkovného:

ZÓNA-1
a) pri platbe v bezobslužnom automatizovanoi'n parkovacom

systéme so závorami
- následne každých d'alších začatých 30 íninút

b) pri platbe v predajných parkovacích automatoch
c) pri platbe mobiliiým telefóiiom - SMS službou

pi-výcli 10 i'ninút zdarma
0,50 € / 30 inin.
0.50 € / 30 miii.
1,00 € / 1 hod.

ZÓNA - 2
a) pri platbe v bezobslužnom automatizovanom parkovacom

systéme so závorami
- následne každých d'alších začatých 30 minút

b) pri platbe v pi-edajných parkovacích automatoch
c) pri platbe mobilným telefóiiom - SMS službou

prvýcli 10 iniiiút zdarina
0,30 € / 30 tnin.
0,30 € / 30 inin.
0,60 € / 1 hod.

ZONA - 3

a) pri platbe v bezobslužnom automatizovanom parkovacom
systéi'ne so závorami:
- následne každých d'alších začatých 30 minťit

b) pri platbe v preda?jných parkovacích autoi'natoch
- každých d'alších začatých 30 minút

c) pri platbe mobilným telefónom - SMS službou
Ž predÍžeiiie SMS služby parkovaiiia

prvýcli 60 ininút zdarina
0,30 € / 30 min.
0,30 € / 90 min.
0,30 € / 30 miii.
0,60 € / 2 hod.
0,60 € / 1 hod.

5. Celoročné parkovacie karty:

a) Parkovacia karta - neprenosná (na evideiičné číslo vozidia)
iia všetky parkoviská s pai-kovacím automatom - ZÓNA 1, 2, 3

b) Parkovacia karta-neprenosná (na evidenčné číslo vozidla)
na všetky parkoviská s parkovacím automatom - ZONA 2

c) Parkovacia karta - prenosná
na všetky parkoviská s parkovacím automatom - ZÓNA 1, 2, 3

d) Parkovacia karta - Rezident (obyvatel' zóny)
parkovisko s parkovacím autoi'natom len na ulici v ZÓNE 1 I.:]

ktorá je vyznačená v parkovacej karte 20,00 € / ] 2 mes.
e) Parkovacia karta - Abonent (inajitel' prevádzky, zamestnanec v zóne)

parkoviskosparkovacímautomatoinleniiaulicivZÓNE1,3, 150,OO€/12mes.
ktorá je vyznačená v parkovacej karte
Parkovacia karta - Abonent (majitel' prevádzky, zamestnanec v zóne)f) Parkovacia karta - Abonent (majitel' prevádzky, zamestnanec
parkovisko s parkovacím automatom leii na ulici v ZÓNE 2, 100,00 € / 12 mes.
ktorá je vyznačená v parkovacej karte

g) Správa mestských komunikácií Poprad si vyhradzuje právo obinedzit' počet vydaných
celoročných parkovacích kariet špecifikovanýcli pod písm. d) až f) na množstvo
zodpovedajúce polovici vytvorených parkovacích miesl.

350,00 € / 12 mes.

200,00 € / 12 mes.

250,00 € / 6 mes.
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6. Strata lístka:

Zákazník parkoviska s bezobslužným automatizovaným parkovacíi'n systémom so závorami
je povinný starostlivo uschovat' vstupný parkovací lístok a iiesie zodpovednost' za stratri,
poškodenie a zničenie (poškodeiqie čitatel'nosti čiarového kódu) parkovacielio lístka.
V prípade ak zákazník stratí, poškodí alebo zničí parkovací lístok je poviymý pod]'a pokynov
v platiacej stanici bezobslužného aritoi'natizovanélio závorovélio parkovacieho systému si
zakúpit' náhradný výstupný lístok, ktorý uinožní výjazd vozidla z parl<oviska.

ZÓNA-l
a) strata lístka
ZONA - 2

b) strata lístka
ZONA - 3

c) strata lístka

10,00 €

6,00 €

6,00 €

7. Spósob prerikázania rihradenélio, prípadiie zal<úpeného parkoviiého:

a) pri platbe si predajnýcli parkovacícli aritomatoch - platnýin parkovacím lístkoi'n vydaným
parkovacím automatom riiniestneným na parkovisku, prípadne v blízkosti parkoviska,

b) pri platbe mobilným telefónom-SMS správou o zakúpení parkovnélio a o dobe
parkovania zaslanou i'nobilným operátorom,

c) pri porižití celoročnej parkovacej karty - celoročnou parkovacou kai-tori.

8. Pri platbe v predajných parkovacích automatoch a pri poíržití celoročnej parkovace?j í<arty
je vodič poviiiný tieto doklady rimiestnit' iia viditel'né miesto zvnútra za predným skloin
motorovélio vozidla tak, že všetky údaje na nich uvedené sú zvonka vozidla čitatel'né.

9. Od platenia parkovnélio (na parkoviskách s parkovacím automatom) sú oslobodené osoby
zdravotiie t'ažko postihnuté prepravované vozidlom s viditel'ne umiestneiiýin parkovacíin
preukazom vydaiiým Uradom práce, sociálnych vecí a rodiiiy.

10. Od platenia parkovného na úsekoch iniestnycli komunikácií a parkovísk bcz rámp iia úzeiní
mesta Poprad sú oslobodení držitelia:

zlatej a diai'nantovej plakety prof. MUDr. Jána Janskélio,
medaíly prof. MUDr. .Tána Kňazovickélio.

ll.Na bezplatné parkovanie uvedené v článku 3, v bode 10 je nutné vybavit' si bezplatnú
parkovaciri karh?i opakovane s platnost'ou na jedeii kalendárny rok na Správe mestských
komunikácií Poprad, k vydaniu ktorej je potrebné predložit' tieto náležitosti:

platný občiansky preukaz (kópia),
legitimácia dobrovorného darcu krvi (kópia),
osvedčenie o evidencii motorového vozidla na zaevidovanie ŠPZ. (kópia).

12. Pri použití bezplatne?j parkovacej karty je vodič uvedený v čláiiku 3, v bode 1 I povinný tieto
doklady umiestnit' na viditel'iíé miesto zvnútra za predným sklom motorového vozídla tak, že
všetky údaje na nich uvedené sú zvonka vozidla čitatel'né.
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13. Dočasi"ié parkovanie inotorových vozidiel je stanovené prevádzkovým poriadkom.

Clánok 4

Správa, údržba a spósob zabezpečenia prevádzky úsekov vymedzených miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie

1. Správri a ťidržbu úsekov miestnych komunikácií vymedzených na dočasné pai'kovanie
vykonáva Správa mestských koinunikácií Popi-ad, Levočská 3312/3 7, 058 0l Poprad.

2. Prevádzku parkovacích miest vykonáva príspevková organizácia Správa íncstských
komunikácií Poprad, v súlade s íg 3d ods. 5 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
koi'nunikáciách (cestný zákon) v platiiom znení, ktorej zriad'ovaterom je Mesto Poprad.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Návrh Všeobecne závázného nariadenia i'nesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné parkovaiiie motorovýcli vozidiel bol zverejnený na
pripomienkovaiiie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 26. 03. 2019
a zvesený dňa 11. 04. 2019.

ů Mestské zastupiterstvo mesta Poprad sa uznieslo na Všeobecne záváznom nariadení mesta
Poprad č. 4/2019 o vyi'nedzení úsekov miestiiych kornunikácií iia dočasné parkovanie
motorových vozidiel iia zasadiuití dňa 11 . 04. 2019 rizi-iesením č. 13 l/20 19.

3. Všeobeciíe záv;4ziié iiariadenie mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení ťisel<ov iniestnych
komunikácií na dočasiié parkovaiiie i'notorových vozidiel bolo vyliláseiié vyveseiiíin na
úradnej tabuli a iia webovom sídle mesta Poprad dňa 17. 04. 2019 a zvesené dňa
02. 05. 2019.

4. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne závázného nariadenia i'nesta Poprad
č. 4/2019 sa ruší Všeobecne závázné nariadenie mesta Poprad č. 3/2014 o vymedzení
ťisekov miestnych komuiiikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
aVšeobecne záváziié nariadenie mesta Poprad č. 10/2015, ktorýin sa mení adoplňa
Všeobecne závázné iiariadenie mesta Poprad č. 3/2014 o vymedzerý úsekov miestnych
komrinikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.

5. Všeobeciie závázné nariadenie mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzei! !$ekov miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel nadol'»ťi4a i:ičinnost' dňa
02. 05. 2019.

-í-
Ing. Aiiton Dank.o

primátor i'nesta
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UZNESENIÁ Z 3. PI,ÁNOVÁNEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITE'IES'['VA MESTA POPRAD, KONANÉIIO DŇA

11. ÁPRÍI,A 2019

Uznesenie ě. 131/2019

K bodu 10.02. Návrh Všeobecne ???z?áváziiého nariadenia mesta Poprad č.?4'2?Qp'Q,q.yyme4z?ení
úsekov miestnycli konmnik?áciínadoffié pa?yl?ovT;;;npi-o?Hě?ýMh-v'ofzi)e-l

Mestské zastupiterstvo mesta Poprad
u.znáŠa sa

na Všeobecne záv;áznom nariaden?í i'nesta Poprad č. 4/2019 o vymedzeiií úsekov miestnych
komrinikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel doplnenom o pripomienky poslanca
Mgr. Štefana Pčolu

íl

V Poprade, dňa 17. apríla 2019
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Ing. Anton Danko
primátor mesta


