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M e s t o H o l í č v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku v znení neskorších predpisov v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach trvalého parkovania osobných
motorových vozidiel na území Mesta Holíč

Čl. I
Úvodné ustanovenie
Mestské zastupiteľstvo v Holíči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na určení podmienok
osobitného užívania verejného priestranstva na účely trvalého parkovania osobných
motorových vozidiel na území Mesta Holíč.
Čl. II
Predmet úpravy
1. Verejným priestranstvom sa na účely tohto VZN rozumie verejnosti prístupný pozemok vo
vlastníctve Mesta Holíč.
2. Na území Mesta Holíč sa ustanovujú pre účely trvalého parkovania osobných motorových
vozidiel tieto ulice: SNP, Kollárova, Fučíkova, D. Rapanta, Jednoradová, Hodonínska, Lúčky,
M. Nešpora, J.J. Boora, Bratislavská, Vysoká, Pri kaštieli, Bottova, Ulica Márie Terézie.
3. Na účely trvalého parkovania osobných motorových vozidiel sa z verejného priestranstva
podľa predchádzajúceho bodu vyhradzujú parkovacie miesta na trvalé parkovanie osobných
motorových vozidiel.
4. Rozmery parkovacích miest sú spravidla: 2,5 x 5 m. Pre jedno vozidlo je možné vyhradiť
len jedno parkovacie miesto. Vyhradenie parkovacieho miesta je vyznačené vodorovnou
dopravnou značkou. Vyznačenie vyhradeného parkovacieho miesta zabezpečí Mesto Holíč.
5. O vyhradenie parkovacieho miesta môže písomne požiadať fyzická osoba s trvalým
pobytom v Meste Holíč alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v Meste Holíč, resp.
právnická osoba so sídlom podnikania alebo prevádzkou v Meste Holíč.
6. Žiadosť sa doručí na mesto Holíč spolu s fotokópiu technického preukazu, príp.
s fotokópiou preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby.
7. Pri splnení podmienok, a ak to kapacita voľných parkovacích miest umožňuje, vyhradí
Mesto Holíč parkovacie miesto, ktoré oprávňuje žiadateľa užívať verejné priestranstvo.
Oprávnenie na užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobných motorových
vozidiel vzniká dňom uvedeným v povolení na užívanie verejného priestranstva na trvalé
parkovanie osobných motorových vozidiel. Platnosť preukazu je neobmedzená pokiaľ
nenastanú okolnosti uvedené v bode 8 tohto článku. Preukaz po dobu státia na vyhradenom
mieste oprávnená osoba umiestni na viditeľnom mieste za predným sklom motorového
vozidla. Akýkoľvek prevod vydaného oprávnenia na užívanie verejného priestranstva na

trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel na iné osobu je porušením podmienok
podľa tohto VZN a dôvodom na zrušenie oprávnenia.
8. Oprávnenie na užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobných
motorových vozidiel zanikne :
a) ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky uvedené v bode 5 tohto článku,
b) ak oprávnená osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN,
c) ak nebude zaplatená daň (postupom podľa čl. III bod 2),
d) ak oprávnená osoba požiada o ukončenie platnosti vydaného oprávnenia.
Dňom uvedeným v oznámení o zániku oprávnenia na užívanie verejného priestranstva na
trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel stráca parkovací preukaz platnosť.
9. Žiadosti na vyhradenie parkovacieho miesta sa vybavujú v poradí, v akom boli doručené
na Mesto Holíč. Po odmietnutí ponúknutého parkovacieho miesta bude žiadateľ posunutý na
koniec zoznamu žiadateľov v danej lokalite.
10. Osoba, ktorej bolo vyhradené parkovacie miesto vykonáva v plnom rozsahu údržbu
pakovacieho miesta (udržuje čistotu, odstraňuje burinu, kosí trávu, a iné) a súčasne
zabezpečuje čitateľnosť vodorovného dopravného značenia.
11. Na parkovacích miestach je zakázané umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov.
Je zakázané na vyhradených parkovacích miestach parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou
viac ako 5 m. Umiestnenie zábran proti neoprávnenému používaniu vyhradeného
parkovacieho miesta je možné len s povolením Mesta Holíč a za splnenia podmienok
stanovených v povolení.
12. V prípade, že v priebehu platnosti povolenia na užívanie parkovacieho miesta dôjde
k akejkoľvek zmene (evidenčného čísla vozidla, k zmene osobného motorového vozidla,
trvalého bydliska žiadateľa), je žiadateľ povinný túto skutočnosť nahlásiť v lehote 30 dní od
uskutočnenia zmeny na Mesto Holíč. V prípade zmeny bydliska žiadateľa, bude toto
parkovacie miesto žiadateľovi zrušené a pridelené ďalšiemu žiadateľovi.
13. Mesto Holíč nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi vozidla vzniknú pri
odstavení vozidla na vyhradenom parkovacom mieste.
14. V prípade neoprávneného zabratia vyhradeného parkovacieho miesta, jeho uvoľnenie
zabezpečí mestská polícia na základe oznámenia osoby, ktorej bolo vydané povolenie na
trvalé parkovanie vozidla.
15. V prípade porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia a všeobecne záväzných
právnych predpisov na úseku ochrany životného prostredia, môže byť oprávnenie na
užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel
zrušené.
Čl. III
Daň za užívanie verejného priestranstva
1. Sadzba dane, osoby oslobodené od dane a termíny úhrady dane za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel na verejnom priestranstve

sú určené v platnom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
2. V prípade, že daň nebude zaplatená v určenom termíne, bude miesto na státie zrušené
bez nároku na iné miesto a následne pridelené inému záujemcovi.
Čl. IV
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou môže byť
priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za
ktorý možno uložiť pokutu do 33 eur.
2. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom je správnym deliktom v zmysle § 27b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za ktorý sa uloží pokuta do 6 638 eur.

Čl. V
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 51 o podmienkach trvalého státia
osobných motorových vozidiel v meste Holíč

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Holíči
dňa 7.12.2017.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyvesenia, t.j. dňa 23.12.2017.

V Holíči, dňa 8.12.2017

.......................................................
PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

Príloha č. 1

Mesto Holíč v
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č ..... o podmienkach trvalého
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Preukaz na trvalé státie vozidla
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