Obec Fričovce podľa § 6 ods.1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov u s t a n o v u j e

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2018
o parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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I. ČASŤ
STÁTIE A PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky státia a parkovania
motorových vozidiel kategórie nákladné vozidla (zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov) (ďalej len „motorových vozidiel“ ) na území obce Fričovce (ďalej len „obec“).
2. Státím je uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie.

3. VZN sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú prevádzkovateľom motorového
vozidla a ktorých vozidlá sa nachádzajú trvale alebo dočasne na území obce.
4. . Verejné priestranstvo je definované v § 2b, ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov..
5. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na státie motorového vozidla v obci sú:
a/ parkoviská vybudované obcou s príslušným dopravným značením,
b/ priestory individuálne schválené obcou.
6. Individuálnym priestorom verejného priestranstva na státie motorového vozidla kategórie
nákladné vozidlá v obci je parcela E KN č. 1154/2 v úseku susediacom s parcelou KN-C 20/1,
ktorá je vo vlastníctve obce Fričovce.
7. Vyhradené parkovacie miesto na verejnom priestranstve povoľuje a podmienky určuje obec.
8. Správcom miestnych komunikácií je obec Fričovce.
Článok 2
Státie a parkovanie na verejných priestranstvách a pozemných komunikáciách
1. Na cestách, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách (ďalej len „cesta“) a na
verejných priestranstvách na území obce je státie možné, ak je to v súlade s ustanoveniami zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
2. Všeobecne sa zakazuje dlhodobo parkovať alebo odstavovať vozidlá na miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách celej obce Fričovce, a tým brániť riadnemu
a nerušenému užívaniu miestnych komunikácií obyvateľmi obce Fričovce a návštevníkom
obce.
3. Zakazuje sa okolo miestnych komunikácií vytvárať prekážky, ktoré ohrozujú bezpečnosť
cestnej premávky, bezpečnosť chodcov a tvoria bariéru pri zimnej údržbe (kamene, betónové
alebo železné stĺpiky a pod.).
4. Nákladným a špeciálnym motorovým vozidlám, obytným motorovým vozidlám, prívesom a
návesom, dopravným strojom je státie v obci povolené len vo vyhradených priestoroch uvedených
v čl. 1 ods. 5 písm. b/ v spojení čl. 1 ods. 6 tohto VZN.
5. Státie všetkých druhov vozidiel a odstavovanie prívesov alebo návesov na chodníkoch a
verejných priestranstvách, ktoré nie sú označené príslušnou dopravnou značkou, je zakázané.
6. Fyzické, resp. právnické osoby oprávnené na podnikanie, dopravcovia ( zákon č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov) sú povinní zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré
používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých
priestoroch alebo na vyhradených priestoroch uvedených v čl. 1 ods. 5 písm. b/ v spojení s čl. 1
ods. 6 tohto VZN.
7. Ustanovenie ods. 4 sa netýka vozidiel zabezpečujúcich opravárenské, údržbárske, komunálne
služby, vozidiel záchrannej služby, policajného zboru, počas doby nevyhnutnej na vykonávanie
potrebných úkonov.
8. Na státie motorových vozidiel slúžia tieto plochy:

a) vyhradené verejné priestranstvá uvedené v čl. 1 ods. 5 písm. b/ v spojení s čl. 1 ods. 6 tohto
VZN,
b) komunikácie, ktoré spĺňajú podmienku ponechania voľného aspoň jedného jazdného pruhu
širokého najmenej 3 m pre každý smer jazdy,
c) neverejné parkoviská – budované na vlastnom pozemku
9. Za údržbu, čistotu a poriadok na parkoviskách zodpovedá vlastník, prípadne fyzická alebo
právnická osoba, ktorá má parkovisko v správe, prenájme alebo v užívaní.
10. Používať verejné priestranstvo na státie motorových vozidiel možno len na základe písomnej
žiadosti, súhlasu obce. Motorovým vozidlám nad 3,5 t sa parkovanie na verejných priestranstvách
zakazuje.
Článok 3
Vyhradené parkoviská
1. Vyhradené parkoviská sa môžu povoliť pre:
a) fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie, dopravcov
b) právnické osoby
c) zdravotne postihnuté osoby, používajúce osobitné označenie vozidiel.
2. Pri viacerých záujemcoch o vyhradenie jedného alebo viacerých parkovacích miest rozhodne
o pridelení miesta obecné zastupiteľstvo.
3. V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ porušil zásady ochrany životného prostredia,
pravidlá cestnej premávky a príslušné ustanovenia VZN obce Fričovce, bude povolenie zrušené.
II. ČASŤ
Článok 4
Sankcie
1. Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia dopustí
ten, kto z nedbanlivosti alebo úmyselne poruší toto nariadenie o zákaze parkovania vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

2. Dokladom o priestupku podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je zápis o obhliadke
vozidla odstaveného na miestnej komunikácii a skonštatovanie starostom obce, poslancom
obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu alebo príslušnej komisie, že ide
o naplnenie skutkovej podstaty priestupku.
3. V nadväznosti na toto všeobecne záväzné nariadenie a § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch za priestupok možno uložiť držiteľovi vozidla alebo osobe, ktorá sa dopustila
priestupku pokutu:
a) až do výšky 5.000,- EUR, ak ho spáchala právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
podnikať
b) až do výšky 200,- EUR , ak ho spáchala fyzická osoba (občan)
Pokuta sa udelí rozhodnutím a splatná je v pokladni obce Fričovce v hotovosti, poštovou
poukážkou alebo bankovým prevodom na účet obce.

4. Pokuty za porušenie tohto VZN sú príjmom obce Fričovce.
5. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať starosta obce a ním poverení
pracovníci Obecného úradu Fričovce a prípadne ostatní občania poverení starostom obce.
6. Porušenia tohto VZN treba nahlásiť na Obecnom úrade Fričovce alebo na príslušné Obvodné
oddelenie PZ v Prešove.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti právnických alebo fyzických osôb podľa osobitných
predpisov.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňoch schválenia Obecným zastupiteľstvom vo Fričovciach
a účinnosť 15-dňom od zverejnenia na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Fričovce.

PhDr. Ján Mikula
starosta obce Fričovce

