Obec Veľký Biel
Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2021
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche
Čl. I. Úvodné ustanovenia
1. Podľa §6a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov môže obec za účelom organizovania dopravy na území obce ustanoviť všeobecne
záväzným nariadením dočasné parkovanie motorových vozidiel na vyhradenej parkovacej ploche.
2. Podľa § 6a) ods.2 cestného zákona výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je
príjmom obce.
3. Toto VZN upravuje podmienky dočasného parkovania, zastavenia a státia motorových vozidiel
na vyhradenej parkovacej ploche v Obci Veľký Biel, výšku úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, úhradu pokuty za nedodržiavanie VZN, spôsob
jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.
Čl. II. Základné pojmy
1. Vymedzeným pozemkom sa na účely tohto VZN rozumie pozemok, p. č. 631/1, k.ú. Veľký Biel
označené dopravnými značkami určenými na dočasné parkovanie motorového vozidla ( Značka
parkovisko ).
Čl. III. Dočasné parkovanie motorových vozidiel
1. V súlade s bodom č. 1. Článku I. tohto VZN sa vymedzuje na dočasné parkovanie pozemok,
p. č. 631/1, k.ú. Veľký Biel
Povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzenom pozemku uvedenom v Čl. III.
majú vodiči motorových vozidiel v dobe od pondelka do nedele v čase od 06.00 hod. do 21.00
hod.
2. Platným parkovacím lístkom sa na účely tohto VZN rozumie parkovací lístok zakúpený
pri vjazde na parkovaciu plochu. Parkovací lístok mimo základných údajov obsahuje údaj
o platnosti a to deň, mesiac, rok, evidenčné číslo vozidla a cena parkovného.
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3. Sadzby úhrad za dočasné parkovanie na vymedzenom pozemku sú zmluvné ceny medzi Obcou
Veľký Biel a vodičmi motorových vozidiel.
Čl. IV. Sadzby za užívanie vymedzených úsekov
1. Sadzby úhrad za užívanie vymedzeného pozemku na dočasné parkovanie sú nasledovné :
a) osobné motorové vozidlo a motocykel paušálnou platbou 5,00 €/ deň
b) autobus paušálnou platbou 10,00 € / deň
2. Obec Veľký Biel nezodpovedá za prípadné škody, ktoré držiteľovi motorového vozidla vzniknú
pri dočasnom parkovaní.
Čl. V. Kontrolne orgány
1. Kontrolu tohto VZN s právom uložiť sankciu sú oprávnení vykonať :
a) starosta obce Veľký Biel
b) zástupca starostu obce Veľký Biel
c) poslanci obecného zastupiteľstva
d) zamestnanci obce s poverením starostu obce Veľký Biel
e) polícia SR
f) Súkromná bezpečnostná služba.
Článok VI. Sankcie
1. V zmysle zákona č. 372/1990 Zb. národnej rady o priestupkoch § 86 ods. b/ môže obec
v blokovom konaní prejedávať priestupky porušenia VZN obce.
2. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu.
Porušenie tohto VZN právnickou osobou, alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak
nejde o priestupok, alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt.
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Čl. VII. Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vyhradenej parkovacej ploche bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Bieli
č.40/2021 dňa 17. 5. 2021.

Anton Danter
starosta obce
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