Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2012
o opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Mestské zastupiteľstvo v Skalici v súlade s ustanovením § 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cestnej
premávke“), so zákonom č. 56/2012 o cestnej doprave, s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č.
9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „vykonávacia vyhláška“) a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) vydávame
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN vymedzuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie, ktoré používajú a využívajú miestne komunikácie na území
mesta, účelové komunikácie vo vlastníctve Mesta Skalica a ostatné verejné priestranstvá a upravuje
parkovanie vozidiel verejných priestranstvách v meste Skalica.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1/ Pre účely tohto VZN:
a) miestnymi komunikáciami sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo
vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete
miestnych komunikácií (§ 4b cestného zákona),
b) verejnými účelovými komunikáciami sa rozumejú komunikácie, ktoré slúžia spojeniu
jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými
pozemnými komunikáciami (§ 22 ods. 1 cestného zákona) a sú verejne prístupné,
c) ostatnými verejnými priestranstvami sa rozumejú chodníky, zeleň, verejne prístupné pozemky,
námestia, nádvoria,
d) starým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel
alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní
na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z
hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
2/ Miestne komunikácie na území mesta Skalica sú vo vlastníctva Mesta Skalica a ich správu
vykonáva Mesto Skalica.
§3
Základné zásady pri parkovaní a státí na verejných priestranstvách
1/ Parkovanie a státie na miestnych a verejných účelových komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách v meste Skalica v čase od 19.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané vozidlám týchto
kategórií: nákladné automobily (N2, N3), autobusy (M2, M3), prípojné vozidlá nad 0,75t (O2, O3,
O4), kolesové a pásové traktory (T,C), prípojné a ťahané vymeniteľné stroje na traktor (R,S),
pojazdné pracovné stroje (P).
2/ Všetci užívatelia vozidiel kategórií uvedených v § 3 ods.1 tohto VZN sú povinní zabezpečiť ich
parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch v súlade s Územným
plánom mesta Skalica.
3/ Parkovanie a státie tranzitných vozidiel je možné v meste Skalica na ul. Rybničná. Priestor na
miestnej komunikácii je vyznačený príslušnou dopravnou značkou.
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4/ Parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel v prevádzke na miestnych komunikáciách v čase od
6.00 hod. do 19.00 hod. je povolené, pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN a
zákona o cestnej premávke.
5/ Na parkovanie a státie motorových a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích a
odstavných plôch:
a) verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky,
b) parkovacie pásy a pridružené pruhy komunikácií,
c) miestne komunikácie, ak parkovanie nie je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia a zákona
o cestnej premávke,
d) vyhradené parkovacie miesta,
e) parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku súkromných spoločností.
6/ Za údržbu, vzhľad, v prípade stráženého parkoviska i za jeho stráženie, zodpovedá
prevádzkovateľ parkoviska.
7/ Za údržbu a vzhľad vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá jeho užívateľ.
8/ Vodiči majú povinnosť optimálne využívať parkovacie miesto.
9/ Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami
akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo
prenajatých objektoch a priestoroch.
10/ Mesto Skalica zakazuje parkovanie na miestach, kde by mohlo dôjsť k obmedzeniu výkonu
zberu a odvozu komunálneho odpadu.
11/ Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné riešiť si parkovacie potreby pre novorealizované
objekty a pre objekty, u ktorých sa mení funkčné využitie, na vlastnom pozemku.
§4
Vyhradené parkovacie miesta
1/ Vyhradené parkovacie miesto možno zriadiť na verejných parkoviskách, odstavných prvkoch,
parkovacích pásoch a iných verejných priestranstvách pre potreby fyzických osôb, ktorí sú
držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby(ďalej len „ZŤP“) a pre orgány štátnej
správy.
2/ Mesto Skalica so súhlasom dopravného inšpektorátu povoľuje vyhradené parkoviská. Podľa
svojich možností môže prenajať verejné priestranstvo na parkovanie a státie osobných vozidiel
(vyhradené parkovacie miesta – ďalej len „VPM“) za podmienok určených týmto VZN.
3/ O vyhradení parkovacieho miesta rozhoduje Mesto Skalica na základe žiadosti záujemcu.
Vyhradí sa čo najbližšie k bydlisku záujemcu. Pri viacerých záujemcoch o jedno vyhradené
parkovacie miesto rozhoduje dátum podania na Mestskom úrade v Skalici.
4/ Vyhradené parkovacie miesto je jeho užívateľ povinný označiť vodorovným dopravným
značením podľa usmernenia mesta. Zvislé dopravné značenie zabezpečí pre ZŤP Mesto Skalica,
zvislé dopravné značenie pre orgány štátnej správy zabezpečí žiadateľ.
5/ Vyhradené parkovacie miesta sa prideľujú na dohodnuté obdobie, spravidla na dva roky.
Užívateľovi vyhradeného parkovacieho miesta sa vydáva Povolenie na parkovanie na vyhradenom
parkovacom mieste.
6/ Pre vozidlá fyzických osôb, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby a pre
orgány štátnej správy, sa vyhradí parkovacie miesto bezplatne.
7/ Záujemca o predĺženie dohodnutej doby užívania vyhradeného parkovacieho miesta musí v
lehote najmenej 30 dní pred skončením tejto doby požiadať Mesto Skalica o jej predĺženie. Ak v
tejto lehote nepožiada, môže byť parkovacie miesto pridelené inému záujemcovi alebo zrušené.
8/ Po skončení doby platnosti povolenia na parkovanie na VPM je jeho držiteľ povinný do 30 dní
uviesť vyhradené parkovacie miesto (vodorovné dopravné značenie) do pôvodného stavu, ak sa s
Mestom Skalica nedohodne inak. V opačnom prípade bude vodorovné značenie odstránené na jeho
náklady.
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9/ V odôvodnených prípadoch, najmä ak užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta porušuje
povinnosti stanovené týmto VZN alebo podmienky pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta,
bude povolenie na parkovanie na VPM zrušené. V takom prípade nebude umožnené ani predĺženie
užívania vyhradeného parkovacieho miesta.
10/ Mesto Skalica si vyhradzuje právo v prípade zmeny dopravnej situácie alebo organizačných
zmien v dopravnom značení určiť po dohode s držiteľom povolenia inú lokalitu na vyhradené
parkovacie miesto.
§5
Vjazd do lokalít upravených dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľou
„Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“
1/ Vjazd do lokalít upravených dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľou „Neplatí
pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ je povolený
a) vozidlám, ktoré majú vydané povolenie Mesta Skalica,
b) vozidlám s jednorazovým povolením vydaným Mestom Skalica,
c) vozidlám zabezpečujúcim komunálne služby,
d) vozidlám zdravotnej služby, vozidlám požiarnych zborov a Policajného zboru SR,
e) vozidlám Mestského úradu v Skalici, Mestskej polície Skalica,
f) vozidlám poruchovej a havarijnej služby,
g) vozidlám s parkovacím preukazom (§ 44 ods. 7 zákona o cestnej premávke).
2/ Povolenie na vjazd podľa § 5 ods. 1 písm. a) tohto VZN Mesto Skalica vydá na základe
schválenej a opodstatnenej žiadosti. Povolenie sa vydáva na dobu 1 roka. Je spoplatnené podľa
Sadzobníka správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov).
3/ Jednorazové (krátkodobé) povolenie do lokality upravenej dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ s
dodatkovou tabuľou „Neplatí pre vozidlá s povolením Mesta Skalica“ podľa § 5 ods. 1 písm. b)
tohto VZN Mesto Skalica vydá pre vozidlá, ktoré zabezpečujú napr. sťahovanie, dovoz a odvoz
veľkoobjemného tovaru a materiálu, a pod. Povolenie vydáva referát pre dopravu a cestné
hospodárstvo Mestského úradu v Skalici bezplatne. V povolení bude presne označené vozidlo a čas
vjazdu.
4/ Pre vozidlá ods. 1 písm. c) – g) je vjazd povolený na základe tohto VZN, t.j. bez písomného
súhlasu vydaného Mestom Skalica.
5/ Povolenie na vjazd neoprávňuje vodiča na státie v takejto oblasti po dobu dlhšiu ako je
nevyhnutne potrebné na výkon činnosti, pre ktorú bolo povolenie vydané.
6/ Na takomto mieste nie je dovolené parkovanie vozidiel, pokiaľ dopravnou značkou nie je určené
inak (napr. sa tu nachádza súkromné parkovisko).
7/ Povolenie na vjazd podľa § 5 ods. 2, 3 tohto VZN musí mať vodič vozidla viditeľne umiestnené
na prístrojovej doske pod predným sklom.
§6
Určenie dopravného značenia
K použitiu dočasného a trvalého dopravného značenie (vodorovného aj zvislého) na miestnych
a účelových komunikáciách vydá Mesto Skalica po odsúhlasení dopravným inšpektorátom Určenie
dopravného značenia.
§7
Neoprávnené zabratie verejného priestranstva
1/ Na komunikáciách, parkoviskách, parkovacích miestach a ostatných verejných priestranstvách na
území mesta Skalica je zakázané umiestňovať a ponechávať staré vozidlá.
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2/ Dlhodobé státie (parkovanie) vozidiel, ktorých vzhľad je zjavne neestetický a vozidiel, ktorých
technický stav nezodpovedá prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách podľa zákona č.
725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dobu viac ako 3 mesiace je
na verejných priestranstvách vrátane parkovísk zakázané a bude považované za nedovolené
užívanie verejného priestranstva.
3/ Svojvoľné umiestňovanie prenosných garáží na pozemných komunikáciách a verejných
priestranstvách je zakázané. Ich umiestňovanie na pozemných komunikáciách a verejných
priestranstvách môže povoliť Mesto Skalica.
4/ Svojvoľné krátkodobé zabezpečovanie verejných priestranstiev, parkovísk alebo parkovacích
miest technickými prostriedkami (napr. zberné nádoby, krabice, oplotenie, protiparkovacie prvky a
pod.) je bez písomného súhlasu Mesta Skalica zakázané.
§8
Záverečné ustanovenia
1/ Súhlasy a povolenia udelené Mestom Skalica do účinnosti tohto VZN sa účinnosťou tohto VZN
rušia.
2/ Udržiavanie čistoty komunikácií upravuje § 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č.
7/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Skalica.
3/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) príslušníci Mestskej polície Skalica,
b) hlavný kontrolór Mesta Skalica,
c) poverení zamestnanci Mestského úradu v Skalici,
d) poslanci Mestského zastupiteľstva v Skalici.
4/ Porušenie tohto VZN bude sankcionované podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5/ Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 2/1993 o niektorých opatreniach na
úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
6/ Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Skalici dňa 19.4.2012, uznesením č.
34/2012 a nadobúda účinnosť dňom 5.5.2012.

V Skalici, 19.4.2012

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

