VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Štrkovec č. 10
o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území obce Štrkovec
Obecné zastupiteľstvo v Štrkovci v zmysle ustanovenia § 4 ods.3 písm. n) a § 6 zák.č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 8/2009 o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Štrkovec o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území Obce Štrkovec
(ďalej len nariadenie)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje podmienky státia a parkovania motorových vozidiel všetkých
druhov, ako aj ich prívesov a návesov a motocyklov na území Obce Štrkovec (ďalej len motorové
vozidlá) na všetkých miestnych komunikáciách.
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré prevádzkujú motorové
vozidlá a na všetkých vlastníkov motorových vozidiel, ako i vodičov, ktorých vozidlá sa
nachádzajú trvale alebo dočasne na území Obce Štrkovec (ďalej len vodič).
3. Státím a parkovaním v zmysle tohto nariadenia sa rozumie uvedenie motorového vozidla do
pokoja na dobu nad čas dovolený na zastavenie, čas na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie
prepravovaných osôb, keď sa vozidlo nepoužíva (odstavenie v mieste bydliska, sídla, na dobu
nákupu, návštevy, zamestnania a pod.)
4. Na pozemných komunikáciách a ostatných označených verejných priestranstvách Obce
Štrkovec je povolené státie a parkovanie všetkým motorovým vozidlám, ak to nevylučujú iné
predpisy a dopravné značenie za dodržania podmienok tohto nariadenia a platných
prevádzkových poriadkov.
Článok II.
Státie a parkovanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a pozemných
komunikáciách
1. Na státie a parkovanie motorových vozidiel na území obce slúžia parkovacie pruhy a pásy
pozdĺž pozemných komunikácii vrátane medziblokových komunikácii, ktoré nie sú označené
dopravnou značkou B 33 a B 34 (zákaz státia a zákaz zastavenia), ak odstavené vozidlá
nevytvárajú prekážku v cestnej premávke v zmysle predpisov o pravidlách cestnej premávky a
neverejné parkoviská (budované na vlastnom pozemku).
2. Na chodníkoch a verejných priestranstvách, ktoré nie sú na tento účel určené alebo označené
príslušnou dopravnou značkou - okrem plôch slúžiacich na vjazd motorových vozidiel
k nehnuteľnostiam - je zákaz státia motorových vozidiel.

3. V čase od 18.00 hod. do 6.00 hod. je na území obce zakázané státie a parkovanie na miestnych
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách všetkým nákladným motorovým vozidlám,
jazdným súpravám, autobusom a dopravným strojom. Vodiči týchto motorových vozidiel sú
povinní zabezpečiť ich státie a parkovanie vo vlastných objektoch a priestoroch.
4. Ustanovenie ods. 3 tohto článku sa netýka vozidiel zabezpečujúcich opravárenské, údržbárske,
komunálne služby, vozidiel záchrannej služby a požiarneho zboru počas doby nevyhnutnej k
vykonaniu potrebných úkonov.
Článok III.
Vyhradené parkovacie miesta
Parkovacie miesta na pozemných komunikáciách a ostatných označených verejných
priestranstvách vyhradzuje a podmienky určuje Obec Štrkovec v spolupráci s OR PZ SR v
Rimavskej Sobote na základe žiadostí fyzických a právnických osôb.
Článok IV.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci
Obecného úradu v Štrkovci, hlavný kontrolór obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Štrkovci.
2. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák.č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového alebo priestupkového
konania.
3. Pokutu v rámci blokového konania až do výšky 33,- Eur môžu ukladať poverení pracovníci
Obecného úradu v Štrkovci, hlavný kontrolór obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Štrkovci.
4. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže starosta obce uložiť právnickým osobám a
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- Eur v zmysle § 13 ods. 9
zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Článok V.
Záverečné ustanovenie
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Obce Štrkovec.
2. Toto VZN Obce Štrkovec o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území obce
bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Štrkovci č. 33/2011/OZ dňa 22.09.2011
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
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