
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č.32/2008
o zriadení vyhradených stanovíšť na účely parkovania vozidiel používaných na 

podnikanie a povoľovaní vyhradených parkovísk
Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 
168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a § 3 ods.2 zákona 
č.  135/1961  Zb.  o  pozemných  komunikáciách  (cestný  zákon)  Z.z,  vyhlášky  č. 
225/2004,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  Národnej  rady 
Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie(ďalej len „VZN“):

čl. 1
Účel

Toto VZN upravuje zriadenie vyhradených stanovíšť na účely parkovania vozidiel 
používaných  na  podnikanie  a  povoľovanie  vyhradených  parkovísk  na  miestnych 
komunikáciach a verejných priestranstvách.

čl. 2
Parkovanie motorových vozidiel

Všetkým  vozidlám  nad  3,5t,  ktoré  sa  používajú  na  podnikanie,  nákladným 
automobilom,  zvláštnym  motorovým  vozidlám,  autobusom,  prívesom  a  návesom  je 
státie  v  dobe  od  18.00  do  06.00  hodiny  povolené  parkovať  vo  vlastných 
priestoroch, alebo len na vyhradených parkoviskách. Zoznam vyhradených miest pre 
parkovanie vozidiel uvedených v tomto odseku tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia.

čl. 3
Vyhradené parkoviská a státie na vyhradených parkoviskách

(1)  Primátor  mesta  na  miestnych  komunikáciách,  účelových  komunikáciách  a 
verejných  priestranstvách,  na  ktorých  vykonáva  mesto  štátnu  správu  podľa 
osobitného predpisu môže povoliť so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu 
vyhradené parkoviská.
(2) Vyhradené parkoviská sa označujú dopravnou značkou č.D 121) s dodatkovou 
tabuľou s údajmi o tom, pre koho je parkovisko vyhradené (názov organizácie, 
meno  a  priezvisko  fyzickej  osoby,  názov  právnickej  osoby,  evidenčné  číslo 
vozidla,  počet  miest,  prípadne  v  akom  čase  a  iné)  a  vodorovným  dopravným 
značením.
(3)  Vyhradené  parkoviská  prípadne  vyhradené  parkovacie  miesta  na  verejných 
parkoviskách je možné zriadiť pre potreby:

a)  právnických  a  fyzických  osôb,  ktoré  preukážu  odôvodnenosť  vyhradenia 
parkovacích miest pre svoje prevádzkové potreby,
b)  osôb  ťažko  zdravotne  postihnutých  a  osôb  prepravujúcich  osobu  ťažko 
pohybovo postihnutú, ktorých motorové vozidlo je označené osobitným označením 
0 1,0 2.1)

(4) Náklady označenia vyhradeného parkoviska dopravnými značkami znáša ten, pre 
koho bolo parkovisko, prípadne parkovacie miesto vyhradené. Podmienky označenia 
určí správca komunikácie so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu.
(5)  Vyhradené  parkovisko  určené  na  trvalé  parkovanie  vozidla  na  verejných 
priestranstvách sa spoplatňuje podľa VZN č. 95/2004 o podmienkach určovania a 
vyberania miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

čl. 4
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú správcovia pozemných 
komunikácií, mestská polícia, príslušníci policajného zboru SR, hlavný kontrolór 
mesta.



čl. 5
Sankcie

(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, dopúšťa sa priestupku podľa zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Primátor mesta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk v zmysle § 
13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

čl. 6
Prechodné ustanovenie

Suma pokuty uvedená v čl. 5 ods.2 sa od 1.1.2009 určuje vo výške 6638 EUR.

čl. 7
Záverečné ustanovenia

(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Galanta č.98/2005.
(2) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Galanta dňa 25.9.2008 
Uznesením č. 218/Z-2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta.

Ing. Alexander Mézeš
primátor

--------------------------------------------------------------------------------
1. Príloha k vyhláške č. 225/2004 Z.z.


