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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 11/2017 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej 

platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 

 
 

Mesto Rajec na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „nariadenie“) Mesta Rajec o vymedzení úsekov miestnych komunikácií 

na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej 

platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov 

 

Účelom tohto nariadenia je: 

– vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na     

    území Mesta Rajec, 

– určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

– určenie spôsobu platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

– určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 

Článok 2 

Úseky miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel 

 

1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych 

komunikácií a parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Rajec a sú rozdelené do 

nasledovných zón: 

 

ZÓNA – 1 

Nám. SNP, ul. Kukučínova, ul. Bielisko,  ul. M. R. Štefánika a plocha pri  ul. M.R. 

Štefánika 

ZÓNA – 2   

vyhradené parkovisko MsÚ 

 

 

2. Vymedzenie úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

je určené dopravnými značkami IP 17a „Parkovisko – parkovacie miesta s plateným  

státím“ s „Dodatkovou tabuľkou“ E 12, na ktorej je uvedené v akom čase je 

parkovisko spoplatnené a symbol spôsobu státia. 
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Článok 3 

Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel 

 

1. Úhrada za dočasné parkovanie (parkovné) motorových vozidiel na vymedzenom úseku 

miestnych komunikácií sa vyberá na jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu 

zakúpením parkovacieho lístka v automate, prípadne použitím parkovacej karty. 

 

2. Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase: 

 

ZÓNA – 1 

7.00 – 24.00 

ZÓNA – 2 

            podľa vydaných povolení na vyhradené parkovacie miesta 

 

3. Výška parkovného- osobný automobil: 

 

a) ZÓNA – 1 

            pri platbe v predajných parkovacích automatoch 0,40 € / hod. 

 

b)    ZÓNA – 2 

                 parkovacia karta – na zakúpené parkovacie miesto nájomníkov v budove MsÚ 

a v bytovom dome Zakamenica, právnická osoba (PO), fyzická osoba (FO) 

alebo FO – SZČ 70,00 €/rok 

 

c)  motorové vozidlo so zvláštnym označením (FO) s  ťažkým zdravotným 

postihnutím (ŤZP) je oslobodené od parkovacieho poplatku  na vyznačenom 

parkovacom mieste pre ŤZP 

 

4. Parkovacie karty: 

 

a) parkovacia karta – na evidenčné číslo vozidla, (FO), vlastník automobilu s trvalým 

pobytom v meste Rajec na všetky parkoviská s parkovacím automatom  

 

     ZÓNA 1   10,00  €/   rok,  6,00  €/   polrok 4,00  €/   štvrťrok 

 

b) parkovacia karta – na evidenčné číslo vozidla, FO, vlastník automobilu s trvalým 

pobytom v parkovacej zóne s parkovacím automatom 

 

ZÓNA 1   5,00  €/   rok,   3,00  €/   polrok, 2,00  €/   štvrťrok 

 

c) parkovacia karta – na evidenčné číslo vozidla, právnická osoba (PO) alebo FO -

SZČ, s prevádzkou činnosti v Meste Rajec s parkovacím automatom  

 

       ZÓNA 1  70,00  €/   rok,  40,00  €/   polrok, 33,00  €/   štvrťrok 

 

d) parkovacia karta – na evidenčné číslo vozidla členov združenia Spoločného 

obecného úradu s parkovacím automatom  

      

        ZÓNA 1  33,00  €/   rok 
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e) poplatok za zriadenie parkovacej karty je súčasťou poplatku za parkovanie a za 

vydanie ďalšej parkovacej karty je poplatok  0,40  €. 

 

5. Spôsob preukázania uhradeného, prípadne zakúpeného parkovného : 

 

a) pri platbe v predajných parkovacích automatoch - platným parkovacím lístkom 

vydaným parkovacím automatom umiestneným na parkovisku, prípadne v 

blízkosti parkoviska, 

b) pri použití parkovacej karty – parkovacou kartou. 

 

6. Pri platbe v predajných parkovacích automatoch a pri použití parkovacej karty je vodič 

povinný tieto doklady umiestniť na viditeľné miesto zvnútra za predným sklom 

motorového vozidla tak, že všetky údaje na nich uvedené sú zvonka vozidla čitateľné. 

 

7. Od platenia parkovného (na parkoviskách s parkovacím automatom) sú oslobodené 

osoby zdravotne ťažko postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným  

preukazom vydaným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na vyznačenom 

parkovacom mieste pre ŤZP. 

 

8. Vyhradené parkovisko MsÚ sa bude riadiť prijatou vnútornou smernicou – parkovací 

poriadok. 

 

Článok 4 

Správa a údržba úsekov vymedzených miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 

 

Správu a údržbu úsekov miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie 

vykonáva Mesto Rajec a Mestská polícia Rajec v súlade so zákonom č. 564/1991 Z.z.             

„ o obecnej polícií“, v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. e, f.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 

11/2017 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia 

a spôsobe preukázania jej zaplatenia sa ruší Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Rajec č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia 

a spôsobe preukázania, ktoré bolo schválené dňa 15.8.2013 uzn. č. 64/2013 a dodatok 

č.1 k VZN č. 3/2013, ktorý bol schválený 15.12.2016 uzn. č. 125/2016. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 11/2017 o vymedzení úsekov miestnych 

komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia bolo schválené 

na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Rajec dňa 14.12.2017, uznesením č. 

89/2017 a je účinné od 1.1.2018. 

                                                                                                Ing. Ján Rybárik 

                                                                                                 primátor mesta 

Vyvesené: 15.12.2017 

Zvesené: 


