
                                  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2022

o státí a parkovaní vozidiel a hlásení nežiaducich vozidiel 

na verejných priestranstvách obce K R Á S N O

Obecné zastupiteľstvo v Krásne v zmysle ustanovení § 6 a 11 ods 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb.          
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a 
verejných priestranstvách.

Časť I. 
Státie a parkovanie na verejných priestranstvách 

§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Verejné priestranstvo pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je najmä 
cesta, miestna komunikácia, parkovisko, odstavné státie, chodník, plochy zelene, plochy detských ihrísk a 
všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce Krásno (ďalej len obce) okrem tých, ktoré sú vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb. 

2) Na pozemných komunikáciách (cesty, miestne komunikácie, parkoviská) a ostatných parkovacích 
plochách na území obce je státie a parkovanie povolené všetkým vozidlám, ak to nevylučujú ustanovenia 
zák. č. 315/1996 Z.z., toto nariadenie a iné predpisy. 

3) Za státie sa považuje uvedenie vozidiel do pokoja nad čas dovolený na zastavenie na miestach, kde to 
zák. č. 315/1996 Z.z. dovoľuje.

5) Toto nariadenie upravuje tiež podmienky vyhľadávania nežiaducich vozidiel na verejných priestranstvách
obce.

§ 2 
Parkoviská a parkovacie priestory

1) Na parkovanie a státie motorových vozidiel obec Krásno nemá vyhradené parkovacie priestory.

§3
Státie a parkovanie nákladných vozidiel, autobusov,

jazdných súprav a prípojných vozidiel

1) Státie a parkovanie na verejných priestranstvách v obci je zakázané všetkým nákladným vozidlám, 
autobusom a zvláštnym a špeciálnym motorovým vozidlám zmysle zák. č. 315/1996 Z.z.. Povolené je iba 
zastavenie nákladných motorových vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutný k zloženiu a 
naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe. 

2) Prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov so ŠPZ Partizánske - okolie (resp. trvalým alebo 
prechodným pobytom na území obce) sú povinní zabezpečiť si odstavovanie týchto vozidiel vo vlastných 
objektoch, priestoroch alebo si objekty, priestory na parkovanie prenajať. 

3) V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace prípojné vozidla - prívesy a 
návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá za osobné automobily /obytné a nákladné prívesy/ a 
za jednostopové motorové vozidlá. Zastavenie jazdnej súpravy /osobné motorové vozidlo + prípojné vozidlo 



za osobný automobil/ v obytnej zóne obce je povolené iba na dobu nevyhnutnú na naloženie a zloženie 
nákladu, resp. na urýchlené nastúpenie a vystúpenie prepravovaných osôb.

§ 4
Podmienky prevádzky vozidiel

1) Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách obce zakázané:

a) jazdiť s nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje 
miestnu komunikáciu,

b) dopravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inak 
znečisťujúcemu miestnu komunikáciu,

c) státím vozidiel znemožňovať čistenie verejných priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, 
bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,

d) jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť, stáť a parkovať na nich,
e) vykonávať údržbu motorových vozidiel vrátane výmeny olejov a doplňovania PHM.

2) Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde k znečisteniu 
miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva, je povinný vzniknuté znečistenie bezodkladne 
odstrániť.

Časť II. 
Vyhľadávanie nežiaducich vozidiel 

§ 5 
Základné ustanovenia

1) Ak sa na verejnom priestranstve nachádza vozidlo so ŠPZ, ktoré je zjavne nepojazdné, narušuje životné
prostredie /zaberá verejné priestranstvo/, obecný úrad v spolupráci s odborom dopravnej polície PZ SR
zistí  vlastníka /resp. prevádzkovateľa,  ďalej  len majiteľa/  a upozorní ho, aby urobil  nápravu. Ak majiteľ
vozidla v stanovenom termíne neurobí nápravu, oznámi obecný úrad túto skutočnosť príslušnému orgánu
štátnej správy za účelom začatia konania vo veci odstránenia takéhoto vozidla z verejného priestranstva na
území obce. 

2) Na verejnom priestranstve na území obce sa nepovoľuje ponechávať vozidla (motorové vozidlo, príves,
náves,  jednostopové  vozidlo,  prípadne  zvláštne  alebo  špeciálne  motorové  vozidlo)  trvale  vyradené  z
prevádzky,  ktoré nemá štátnu poznávaciu  značku (ŠPZ) pripevnenú  na mieste pre ňu určenom alebo
umiestnenú viditeľne za predným alebo zadným oknom vozidla. 

3) Ak obecný úrad zistí v zmysle ods. 2 tohto paragrafu výskyt vozidla na verejnom priestranstve v obci,
vydá starosta nariadenie na nápravu. Toto nariadenie zverejní formou verejnej listiny na úradnej tabuli obce
a zároveň nariadenie umiestni na viditeľné miesto na vozidle. V prípade, že náprava nebola vykonaná do
termínu uvedeného v nariadení na nápravu, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy za
účelom začatia konania vo veci odstránenia takéhoto vozidla z verejného priestranstva. Náklady s týmto
spojené bude znášať majiteľ vozidla. 

Časť III. 
Spoločné ustanovenia

§ 6 
Oslobodenie

1) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá policajného a požiarneho zboru a zdravotníctva počas výkonu 
činnosti. 



2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a haváriách 
pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.

                                                                              §7
                                                               Kontrola 

1. Obce je oprávnená:

 zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami,
 vydať rozkaz o pokute,
 prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
 rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

Odvolacie  konanie  proti  rozhodnutiu  obce vydanom po podaní  odporu proti  rozkazu bude viesť
príslušný orgán Policajného zboru.

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:

a) starosta obce,  
b) poslanci obecného zastupiteľstva, 
c) poverení zamestnanci obecného úradu. 

§ 8 
Sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva starosta obce a  poverení zamestnanci obce. 

2. Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie 
týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

3. Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.

4. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 
52 eur.     
                                                                                                                                                                           
5. Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na 
železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) sankcia        
198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

Časť IV. 
Záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Krásno.

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2023.

V Krásne 22.11.2022                                                                      Ing. Martin Mikloš, PhD.

                                   starosta obce

https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost-realizovana-obcou
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/146/vyhlasene_znenie.html

