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NÁVRH 
 
Mesto Prievidza na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ustanoveniami § 6a zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 
tento 
 

 
DOPLNOK č. 4 

 
k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3. 
 

§ 1 
Pozmeňujúce ustanovenia 

 
1. § 4 ods. 2 sa nahrádza novým znením: 
„V rámci prevádzkovej doby je vodič povinný zaplatiť parkovné na celú dobu odstavenia 
vozidla. Parkovné je možné  uhradiť  pomocou rezidentskej karty, jednorazovej  parkovacej  
karty, pomocou SMS-ky alebo pomocou aplikácie ParkDots.“ 
 
2. V § 4 sa dopĺňa nový bod 8, ktorý znie nasledovne:  
„Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v 
mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. 
Postup je nasledovný: V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na 
tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 
hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. TN123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po 
vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený 
virtuálny parkovací lístok. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale 
vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla, ako aj platobnú kartu, pre zvýšenie 
pohodlia a rýchlosti nákupu virtuálneho parkovacieho lístka. Viac informácii o kúpe 
virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots možno získať na 
stránke www.parkovanieprievidza.sk, v sekcii Mobilná parkovacia aplikácia. Predĺženie 
parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. 
Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní 
o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať 
priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“. Možnosť opätovného cenového 
zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej aplikácii je možné až po uplynutí 60 
minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného virtuálneho parkovacieho lístka. V 
dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach parkovanie 
bezplatné. Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo 
jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod. 
teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.“ 



 

 

 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                  IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 5179 110, 542 69 41                              IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                    e-mail:  info@prievidza.sk 

 
3. V § 4 sa pôvodné ods. 8 a 9 postupne prečíslovávajú. 
 
4. § 6 ods. 4 sa nahrádza novým znením: 
„Platnosť RK-O je 1 rok. Právo držiteľa RK-O je obmedzené na  dobu platnosti karty. 

Zmenu údajov je povinný držiteľ RK-O bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom 

prípade karta zanikne a držiteľ RK-O nebude mať nárok na vrátenie alikvotnej časti 

uhradenej sumy.“ 

 

5. § 6 ods. 6 sa nahrádza novým znením: 

„V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v CMPZ, a začatie 

konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci 

vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

požiadať o RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka pre RK-O. Takto vydaná 

RK-O je platná 90 dní. Po skončení platnosti musí byť táto RK-O vrátená 

prevádzkovateľovi CMPZ, a po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, 

bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok od pôvodnej 

platnosti.“ 

 
6. § 6 ods. 7 sa nahrádza novým znením:  
„Na  základe  písomnej  žiadosti  alebo  online  žiadosti  na  vydanie  RK - O  môže 
prevádzkovateľ  regulovaného  parkovania  vydať  žiadateľovi  rezidentskú  kartu  pre 
všetky rezidentské pásma (A, B, C, D, E), za predpokladu, že motorového vozidlo má 
výhradný  pohon  na  elektrickú  energiu,  čo  preukáže  predložením  technického 
preukazu  vozidla. Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu – obyvateľ na motorové 
vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu bezodplatne. Pri výdaji RK-O  na 
motorové vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu nemusí mať žiadateľ 
trvalý pobyt v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Na  vydanie  RK - O nie je právny 
nárok. O výdaji RK - O  rozhoduje prevádzkovateľ  na  základe  aktuálnej  dopravno–
regulačnej situácie.  V prípade opakovaného porušovania VZN poriadku nie je právny 
nárok na vydanie RK – O.“ 
 
7. V § 6 ods. 8 sa dopĺňa druhá veta: 
„Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu - obyvateľ najneskôr do 14 dní od  
požiadania o jej vydanie.“ 
 
8. V § 7 ods. 3 sa dopĺňa písm. D): 
„Nárok na vydanie RK – P má žiadateľ, ktorý predloží technický preukaz vozidla, v ktorom 
je  ako vlastník  alebo  jeho  držiteľ  v technickom  preukaze vozidla  uvedená  FO,  u ktorej 
žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu alebo spoločníka, za podmienky, že na 
tohto žiadateľa nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK – P žiadateľ 
preukáže listinou, ktorá túto skutočnosť preukazuje (napr. výpis z ORSR, registra 
ministerstva vnútra a pod.). V prípade, že bude na daný subjekt vydaná iná RK, RK – P 
vydaná na základe existencie výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo spoločníka stratí 
platnosť. 
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9. § 7 ods. 4 sa nahrádza novým znením: 
„Platnosť RK-P je 1 rok. Právo držiteľa RK-P je obmedzené na  dobu platnosti karty. 

Zmenu údajov je povinný držiteľ RK-P bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom 

prípade karta zanikne a držiteľ RK-P nebude mať nárok na vrátenie alikvotnej časti 

uhradenej sumy.“ 

 
10. § 7 ods. 5 sa nahrádza novým znením: 
„Na  základe  písomnej  žiadosti  alebo  online  žiadosti  na  vydanie  RK - P  môže 
prevádzkovateľ  regulovaného  parkovania  vydať  žiadateľovi  rezidentskú  kartu  pre 
všetky rezidentské pásma (A, B, C, D, E), za predpokladu, že motorového vozidlo má 
výhradný  pohon  na  elektrickú  energiu,  čo  preukáže  predložením  technického 
preukazu  vozidla. Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu – obyvateľ na motorové 
vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu bezodplatne. Pri výdaji RK-P  na 
motorové vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu nemusí mať 
podnikateľský subjekt sídlo resp. miesto prevádzky v centrálnej mestskej parkovacej zóne. 
Na  vydanie  RK - O nie je právny nárok. O výdaji RK - O  rozhoduje prevádzkovateľ  na  
základe  aktuálnej  dopravno–regulačnej situácie.  V prípade opakovaného porušovania 
VZN poriadku nie je právny nárok na vydanie RK – O.“ 
 
11. V § 7 ods. 6 sa dopĺňa druhá veta: 
„Prevádzkovateľ CMPZ vydá rezidentskú kartu - podnikateľ najneskôr do 14 dní od jej 
požiadania.“ 
 
12. § 8 ods. 1 sa nahrádza novým znením: 

„Na základe písomnej alebo online žiadosti na vydanie RK-N a po splnení podmienok, 

ktoré sú uvedené v bode 3. tohto článku, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania 

vydať rezidentovi - obyvateľovi RK-N rezidentskú kartu pre príslušné rezidentské pásmo 

(viď. Príloha č. 3 – Mapa CMPZ s rezidentskými pásmami). Na vydanie RK-N nie je právny 

nárok. O výdaji RK-N rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno – 

regulačnej situácie.“ 

 
13. Mení sa Príloha č.1 - Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových 
vozidiel „CPMZ Prievidza“ a Príloha č.2 Cenník tohto VZN.  
 
 
 

§ 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3 sa 
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa................... 
2. Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3 bol 
zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej stránke mesta Prievidza 
od...............do................ 
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3. Doplnok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-3 nadobúda 
účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. 
4. Úplné znenie VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Prievidza v znení Doplnkov č. 1-4 je prístupné na Mestskom 
úrade v Prievidzi a na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 
primátorka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                  IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.:  046/ 5179 110, 542 69 41                              IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                    e-mail:  info@prievidza.sk 

PRÍLOHA č. 1 

 

ÚSEKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE 

MOTOROVÝCH VOZIDIEL „CMPZ PRIEVIDZA“ 

 

 

Zóna A 

Ulica Počet parkovacích miest 

Ul. T. Vansovej 38 

Ul. A. Hlinku 41 

Kláštorná ul. 11 

Ul. M. Mišíka 36 

Ul. Matice Slovenskej 3 

Dlhá ulica 15 

Spolu 144 

 

Zóna B 

Ulica Počet parkovacích miest 

Krátka ul. 9 

Športová ul. 23 

Lúčna ul. 33 

Spolu 65 

 

Zóna C 

Ulica Počet parkovacích miest 

Ul. J. Jesenského 113 

Medzibriežková ul. 37 

Mariánska ul. 25 

Spolu 175 

 

Zóna D 

Ulica Počet parkovacích miest 

Ul. J. Hollého 41 
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Ul. M. Hodžu 118 

Rastislavova ul. 28 

Ul. A. Škarvana 136 

Nábrežie sv. Cyrila 186 

Dlhá ul. 287 

Spolu 790 

 

Zóna E 

Ulica Počet parkovacích miest 

Bakalárska ul. 37 

Šumperská ul. 164 

Košovská cesta 16 

Ul. M. Mišíka 124 

Ul. G. Švéniho  14 

Spolu 355 
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          PRÍLOHA č. 2 

 

CENNÍK 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


