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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2012
o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel
a odstraňovaní vrakov na území mesta Medzilaborce
Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR
č.369/90.Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách ( ďalej len cestný zákon ) v znení neskorších predpisov
a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
( ďalej len zákon o cestnej premávke) vydáva pre Mesto Medzilaborce toto všeobecne
záväzné nariadenie.

Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Mesto Medzilaborce v záujme riešenia situácie v doprave týmto nariadením

upravuje
podmienky státia a parkovania motorových vozidiel, odťahovania
vozidiel a odstraňovania vrakov na pozemných komunikáciách a verejných
priestranstvách na území mesta Medzilaborce.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov, vlastníkov a vodičov
motorových vozidiel, ktorých vozidlá parkujú na miestnych komunikáciách,
parkoviskách a verejných priestranstvách na území mesta Medzilaborce.
3. Odstraňovanie vozidiel z ciest II. triedy na území mesta Medzilaborce upravuje a
riadi správca
týchto
komunikácií
Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja .

Článok II.
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. cesta pre motorové vozidlá – cesta označená príslušnou dopravnou značkou,
2. držiteľom vozidla - fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo
právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch vozidla, v ostatných prípadoch
je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom,

3. chodník – komunikácia alebo časť cesty určená predovšetkým chodcom, ktorá je
spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
4. motorovým vozidlom - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom,
5. prípojným vozidlom - každé vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu,
6. parkovaním - umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie. Parkovanie v
závislosti na dĺžke trvania môže byť krátkodobé alebo dlhodobé (nad 2 hodiny) tzv.
odstavenie vozidla spravidla v mieste bydliska poprípade v sídle prevádzkovateľa,
7. státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
8. zastavením – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie
alebo na zloženie nákladu,
9. prekážkou cestnej premávky - všetko, čo môže ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť
cestnej premávky, najmä náklad, materiál alebo iné predmety, prípadne aj vozidlo
ponechané na ceste, závady v zjazdnosti cesty,
10. verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctva mesta, najmä mestské komunikácie, chodníky, parkoviská, trhoviská,
mestská zeleň a pod. Za verejné priestranstvo sú preto určené všetky verejnosti
prístupné pozemky v meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a
právnických osôb s výnimkou mesta, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo
hospodárenia,
11. odťahovanie vozidla – odstránenie vozidla z miestnej komunikácie správcom
komunikácie
12. realizátor odťahovania vozidla - je osoba náležité poučená o vykonávaní spôsobu
odťahovania vozidiel, majúca predpísanú skúšku z viazania a dvíhania bremien a
vybavená poverením pre odťahovanie vozidiel.

Článok III.
Podmienky prevádzky motorových vozidiel
1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úprave o technickom stave motorových
vozidiel je na území mesta zakázané:
a) jazdiť s nadmerne znečisteným vozidlom, alebo s vozidlom prepravujúcim
náklad, ktorý znečisťuje vozovku,
b) dopravovať náklad nedostatočne zabezpečený
odkvapkávaniu alebo inak znečisťujúcemu vozovku,

proti

rozprašovaniu,

c) státím motorových vozidiel znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a
odvoz komunálneho odpadu jazdiť po mestskej zeleni a chodníkoch, zastaviť,
stáť a parkovať na nich,
d) vykonávať údržbu a umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách,
napr. výmena olejov, doplňovanie PHM.
2. Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla, alebo na náklade, ktorá môže
viesť k znečisteniu vozovky alebo verejného priestranstva, je povinný vzniknuté
znečistenie bezodkladne odstrániť.
3. Zastaviť a stáť na verejnom priestranstve, ktoré nie je určené na zastavenie a státie,
je dovolené len za účelom nakladania a vykladania tovaru, výrobkov, obalov a iných
materiálov, ak to nie je možné vykonať na inom mieste a to na nevyhnutný čas.

Článok IV.
Státie a parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách
1. Na
miestnych
komunikáciách,
parkoviskách
a ostatných
verejných
priestranstvách je povolené parkovanie a státie všetkých motorových vozidiel,
ak to nie je v rozpore s miestnou úpravou dopravného značenia, ani v rozpore
s ustanoveniami zák. č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v
premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
ak to nie je v tomto nariadení uvedené inak.
2. V čase od 20.00 hod. do 6.00 hod. je na verejnom priestranstve zakázané:
a) parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel určených na prepravu nákladov s
celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t (kategória N2, N3)
b) parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel, ktoré sú určené na špeciálne
práce (napr. traktor, valec, kombajn, UNC a pod. )
c) parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel, ktoré sú určené na ťahanie
návesov a prívesov
d) parkovanie a odstavovanie prívesov a autobusov
3. Toto ustanovenie sa nevzťahuje pre parkovanie vozidiel počas zabezpečovania
opráv, údržby a odstraňovania havárii technickej infraštruktúry a objektov.
4. Parkovanie je zakázané na priestranstvách, ktoré na tento účel nie sú určené
( ihriská, chodníky, verejná zeleň a pod. ).
5. Umiestňovanie prenosných garáži na verejných priestranstvách, parkoviskách a
miestnych komunikáciách vrátane chodníkov je zakázané.

Článok V.
Parkovacie plochy
1. Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích miest:
a) verejné parkoviská s bez organizovanej prevádzky,
b) miestne komunikácie, ak na nich odstavené vozidlo netvorí prekážku cestnej
premávky a ak nie je dopravným značením určené inak,
c) parkovacie pruhy pozdĺž komunikácií.
2. Za údržbu, čistenie, poriadok a technický stav parkoviska vrátane zvislého a
vodorovného dopravného značenia zodpovedá jeho vlastník, správca.

Článok VI.
Vyhradené parkovacie miesta
1. Dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste určuje
Mesto Medzilaborce a je spoplatnené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Medzilaborce o dani za užívanie verejného priestranstva.
2. Dopravné značenie parkovacích miest pre dočasné parkovanie motorového vozidla
zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.
3. Počet vyhradených parkovacích miest na jednom parkovisku pred bytovým domom
môže byť max . 50 % z celkového počtu parkovacích miest.

Článok VII.
Odťahovanie motorových vozidiel
1. Ak vozidlo, ktoré bolo označené za prekážku cestnej premávke, neodstráni sám
vodič (prevádzkovateľ), odtiahne ho na jeho náklady organizácia, ktorá túto
činnosť vykonáva pre potreby mesta na základe zmluvy (odťahová služba).
2. Prekážkou cestnej premávky môže byť, s prihliadnutím na spôsob odstavenia,
na čas a intenzitu cestnej premávky, vozidlo opustené alebo odstavené najmä
na miestach, kde parkovanie alebo zastavenie je zakázané (podľa predpisov o
premávke na pozemných komunikáciách a ustanovení tohto nariadenia). Ďalej
pod pojmom prekážka cestnej premávky sa pre účely tohto nariadenia rozumie
vozidlo :
a) ponechané na verejných priestranstvách, na parkovacích pruhoch bez
vyhradenia a určenia podmienok Mestom Medzilaborce,
b) ponechané v oblasti parkoviska mimo vyznačených miest, ako aj parkovísk s
obmedzenou dobou parkovania pri prekročení stanoveného času,

c) ponechané na verejných komunikáciách a verejných priestranstvách, na
ktoré je zakázaný vjazd príslušnou dopravnou značkou,
d) ponechané na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách v
súlade s platnými predpismi, ak si odstraňovanie vyžaduje verejný záujem, v
tom prípade sa vozidlo odtiahne bezplatne na najbližšie miesto, kde nemôže
tvoriť prekážku,
e) ponechané na ceste vrátane chodníka, ak je bez pripevnenej tabuľky s
evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez
čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu
a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou
dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.
3. O tom, či vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke a o jeho odtiahnutí
rozhoduje v zmysle § 43 zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke správca cesty
alebo policajt.
4. Odtiahnuté vozidlo, ktoré tvorilo prekážku v cestnej premávke, sa umiestni v
objekte odťahovej služby.

Článok VIII.
Odťahovanie vrakov
1. Za vraky sa podľa tohto nariadenia považujú všetky motorové a nemotorové
vozidlá dlhodobo alebo trvale neschopné prevádzky a neudržiavané, ponechané
na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách a svojím vzhľadom
zhoršujúce životné prostredie.
2. Vyhľadávanie vrakov a ich odstraňovanie zabezpečujú:
a) Pracovníci MsÚ Medzilaborce,
b) Okresné riaditeľstvo PZ,
c) Obvodné oddelenie PZ,
d) občania a to : písomným, osobným alebo telefonickým nahlásením na Mestský
úrad.
3. Po zistení a nahlásení vraku zistia pracovníci mestského úradu v spolupráci s
políciou držiteľa (majiteľa) vraku a prerokuje s ním jeho odstránenie.
4. Prevádzkovateľ (majiteľ) motorového vozidla, ktoré zodpovedá podmienkam
podľa čl. VIII ods. 1, je povinný odstrániť toto vozidlo z pozemnej komunikácie
alebo verejného priestranstva do 30 dní od písomného upozornenia alebo jeho
trvalého odhlásenia z evidencie okresného dopravného inšpektorátu OR PZ .
5. Ak prevádzkovateľ (majiteľ) vraku nesplní podmienky uvedené v písomnej
výzve
podľa čl. VIII ods. 4 vydá primátor mesta rozhodnutie o odstránení
vraku.

6. Vraky prevádzkovateľov (majiteľov), ktorí po vydaní rozhodnutia v určenej
lehote
vrak neodstránili, budú na základe rozhodnutia primátora mesta
umiestnené
na miesto určené na tento účel poverenou organizáciou
(odťahovou službou).
7. Vraky opustené, u ktorých nebolo možné zistiť prevádzkovateľa (majiteľa), budú
odstránené v zmysle platných právnych predpisov (napr. § 53 zákona č.
223/2001 Z. z.).

Článok IX.
Záverečné ustanovenie
1. Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení uznieslo dňa 27.03.2012 .
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Medzilaborce nadobúda účinnosť 15tym dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu
v
Medzilaborciach.

Ing. Ivan Solej
primátor mesta

