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Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 30/2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií  

na území Mesta Krásno nad Kysucou 
 

 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN”) upravuje: 

 
a) všeobecné zásady a organizáciu dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou (ďalej len parkovacie 
miesta), 

b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, 
c) vymedzenie úsekov parkovacích miest, 
d) dobu spoplatnenia, 
e) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
f) spôsob úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

 
2. Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorové vozidlá (bicykel, ručný vozík, záprahové vozidlo, náves 

(vozidlo), príves (vozidlo), vozík pre zdravotne postihnuté osoby (aj motorový) a jednostopové 
motorové vozidlá (motocykel, skúter, moped). 
 

3. Prevádzku parkovacích miest podľa tohto VZN bude vykonávať Mesto Krásno nad Kysucou. 
 

 
§ 2 

Vymedzenie pojmov 
 

1. Na účely tohto VZN sa rozumie: 
 

a) dočasným parkovaním – parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií v zóne plateného a rezidentského parkovania, 

b) parkovacím lístkom z parkovacieho automatu – lístok vydaný parkovacím automatom na 
dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích 
miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku, 

c) rezidentským parkovacím miestom – parkovacie miesto prioritne určené na parkovanie 



motorových vozidiel v držbe osôb s trvalým pobytom v príslušnej rezidentskej zóne na území 
mesta Krásno nad Kysucou, 

d) predplatenou rezidentskou parkovacou kartou – parkovacia karta vydaná rezidentovi, 
e) rezidentom – fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného parkovania. 

 

§ 3 
Organizovanie parkovania na verejnom priestranstve 

 
1. Dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vykonáva: 
 

a) v parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s kolmým, šikmým a pozdĺžnym státím, 
b) na parkoviskách. 

 
§ 4 

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
 

1. Zónou plateného a rezidentského parkovania sú časti miestnych komunikácii v členení: 
 
Zóna I:  pred Zdravotným strediskom a za Zdravotným strediskom, Ulica Hálkova (časť) 
Zóna II: za Kultúrnym domom 
Zóna III:  parkovisko na Námestí mieru 

 
§ 5 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania 
 

1. Doba spoplatnenia parkovacích miest určených na dočasné parkovanie v zóne I a II plateného a 
rezidentského parkovania sa určuje nasledovne: 
 
a) pondelok až piatok od 6.00 hod. do 15.00 hod. 
b) sobota, nedeľa – bezplatne 
 
Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych sviatkov a dní 
pracovného pokoja schválených v Slovenskej republike sa úhrada neplatí. 
 

2. Dočasné parkovanie v zóne III parkovania sa určuje nasledovne: 
 
a) Pondelok až piatok - od 7.00 hod. do 17.00 hod. 
b) Sobota – od 7.00 hod. do 12.00 hod.  
c) Nedeľa – od 7.00 hod. do 12.00 hod.  
 
V rámci vyhradeného intervalu pre dočasné parkovanie je možné parkovať dve hodiny. Po uplynutí 
limitu je vodič povinný opustiť parkovisko. 
 
Dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo vyhradenú dobu, počas štátnych sviatkov a dní 
pracovného pokoja schválených v Slovenskej republike je povolené.  
 
V zóne III sú vyhradené 3 rezidenčné parkovacie miesta. 

 



 
§ 6 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 
 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v zóne plateného a rezidentského 
parkovania je stanovená: 

 
a) za dočasné parkovanie v Zóne I. a II. pri použití lístka z parkovacieho automatu 0,30 €/ 1 hod. 

(každá aj začatá hodina), 
b) za dočasné parkovanie v Zóne I., II. a III. pri použití predplatenej rezidentskej parkovacej 

karty 30 €/ rok za prvú rezidentskú parkovaciu kartu, 70 €/ rok za druhú rezidentskú 
parkovaciu kartu, pre fyzické osoby, 

c) za dočasné parkovanie v Zóne I., a II. pri použití predplatenej rezidentskej parkovacej karty 
200 €/ rok za rezidentskú parkovaciu kartu pre podnikateľov, ktorí majú sídlo firmy, príp. 
prevádzku v spoplatnenej zóne, okrem podnikateľov, ktorí podnikajú v priestoroch 
prenajatých od mesta. 

 
Podnikateľom, ktorí majú sídlo firmy, resp. prevádzku v spoplatnenej zóne môže byť pridelená jedna 
rezidentská karta. 

  
§ 7 

Spôsob platenia úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia 
 

1. Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie je vodič motorového vozidla – jeho vlastník alebo 
držiteľ. 
 

2. Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka alebo 
zakúpením parkovacej karty. Parkovacie rezidentské karty je možné zakúpiť u prevádzkovateľa - 
Mesto Krásno nad Kysucou.  
 

3. Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 
a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate, 
b) umiestniť zakúpený parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu za čelné sklo motorového 

vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane parkovacieho lístku alebo 
parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak z parkovacieho lístka alebo 
parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný ku kontrole 
dodržania tohto nariadenia, táto skutočnosť je považovaná za nezaplatenie úhrady za 
dočasné parkovanie. 

 
4. Úhrada a dočasné parkovanie sa preukazuje: 

a) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu, 
b) platnou rezidentskou parkovacou kartou. 

 
5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľom úhrady nevracia. 

 
6. Doba dočasného parkovania v zóne III. vo vyhradených hodinách sa preukazuje parkovacími 

hodinami. Vodič je povinný zakúpiť si parkovacie hodiny a umiestniť ich za čelné sklo 
motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla.  



 

§ 8 
Podmienky vydania parkovacích kariet 

 
1. Rezidentská parkovacia karta sa vydáva u prevádzkovateľa parkovacích miest na základe 

písomnej žiadosti a po uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. Rezident musí byť 
zároveň vlastníkom resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada parkovaciu kartu vydať. 
Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz a kópiu originálu a 
originál osvedčenia o evidencii motorového vozidla, ktorého vlastníkom resp. držiteľom je. 
 

2. Držitelia parkovacích kariet nie sú oprávnení akokoľvek ich upravovať, duplikovať alebo 
zhotovovať ich napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo zhotoveniu 
napodobeniny parkovej karty, parkovacia karta stráca platnosť. 

 
3. Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu parkovacej karty, držiteľ parkovacej karty je  povinný bez 

zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a poškodenú 
parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na jeho žiadosť novú 
parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia platnosti pôvodnej 
parkovacej karty, teda tej, za ktorú sa vydáva náhradná. V prípade, že k zničeniu, poškodeniu 
alebo strate parkovacej karty dôjde v dôsledku dopravnej nehody, požiaru alebo krádeže, držiteľ 
je povinný predložiť o tom potvrdenie od príslušného orgánu polície. 

 
4. Ak prestane držiteľ parkovacej karty používať vozidlo, na ktoré mu bola parkovacia karta vydaná 

z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa motorového vozidla, je povinný o tom informovať 
prevádzkovateľa parkovacích miest a parkovaciu kartu je povinný prevádzkovateľovi parkovacích 
miest vrátiť. Prevádzkovateľ mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu na evidenčné číslo 
nového motorového vozidla s platnosťou do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty. 

 
5. Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného čísla 

motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej karty povinný o 
tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a pôvodnú parkovaciu kartu vrátiť. 
Prevádzkovateľ parkovacích miest mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu s novými 
údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej karty.  
 

 
§ 9 

Kontrola a sankcie 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Krásno nad 
Kysucou. 
 

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy1. 
 
 

                                                           
1  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
    Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 



§ 10 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad 

Kysucou dňa 02.12.2020 pod č. 30/2020. 
 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2017 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou. 

 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2021. 

 

 
 
 

Ing. Jozef Grapa 
      primátor mesta Krásno nad Kysucou 
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