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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a  podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje 

úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len 

„parkovacie miesta“)  na území mesta Prešov (ďalej len „mesto“), spôsob zabezpečenia 

prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

 

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie : 

a) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel kategórie M1 (motorové 

vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na prepravu osôb), N1 

(motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou 

prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg) a L (motorové vozidlá 

s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky)
1
 na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií, 

  

b) „Zónou“ geografický súbor vymedzených úsekov miestnych komunikácií určených na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel, označených dopravnou značkou IP24 a 

IP24b, v ktorých platí dopravné obmedzenie státia len na vyznačených parkovacích 

miestach. Zóny sú vyznačené arabskými číslicami 1–17. 

 

c) „Tarifné pásmo“ definuje cenovú úroveň spoplatnenia parkovacích miest na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne, ktoré sú farebne odlíšené a 

vyznačené rímskymi číslicami I.-VI. Tarifné pásmo I. je označené červenou farbou, 

tarifné pásmo II. je označené oranžovou farbou, tarifné pásmo III. je označené zelenou 

farbou, tarifné pásmo IV. je označené hnedou farbou, tarifné pásmo V. je označené 

modrou farbou, tarifné pásmo VI. je označené žltou farbou. 

 

d) rezidentom fyzická osoba, prihlásená na trvalý pobyt
2
 v zóne plateného parkovania 

(ďalej  len „zóna“), alebo má trvalý pobyt v meste Prešov a je na základe nájomnej 

zmluvy v byte nachádzajúcom sa v zóne nájomníkom a súčasne je vlastníkom 

motorového vozidla kategórie podľa písm. a) alebo jeho  držiteľom na základe 

finančného prenájmu
3
; rezidentom je aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má vozidlo 

evidované na svoju živnosť, štatutár právnickej osoby alebo zamestnanec, ktorí majú 

právo používať služobné motorové vozidlo na súkromné účely podľa osobitného 

                                                 
1
  §3 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných   

    komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2
  §3 alebo §4 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení n.p.   

    komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3
  §2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 
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predpisu
4
 a zároveň táto fyzická osoba - podnikateľ, štatutár právnickej osoby alebo 

zamestnanec má trvalý pobyt v zóne, alebo má trvalý pobyt v meste Prešov a je na 

základe nájomnej zmluvy v byte nachádzajúcom sa v zóne nájomníkom.  

e) rezidentskou parkovacou kartou – parkovacia karta povoľujúca dočasné parkovanie 

motorového vozidla rezidenta, na ktorej je vyznačené evidenčné číslo vozidla (EČV)  

doba platnosti a príslušná zóna, pre ktorú je karta vydaná. Dĺžka platnosti rezidentskej 

karty je jeden rok. 

f) prevádzkovateľom  parkovania na území mesta je  mesto Prešov. Výnos úhrad za 

dočasné parkovanie je príjmom mesta.
5
 

 

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného parkovania (čl. 2 tohto 

nariadenia) počas vymedzenej doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len 

za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak.  

 

Článok 2 

Zóna plateného parkovania 

 
1. Zóny plateného parkovania  označené číslicami 1 – 17 tvoria miestne komunikácie alebo 

ich časti na uliciach mesta podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia.  

 

2. Grafické znázornenie zón podľa odseku 1 tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.  

 

3. Vyznačenie tarifných pásiem označených číslicami I.- IV. a ich lokalizácia na uliciach v 

zónach  podľa odseku 1 tvorí prílohu č.3 tohto nariadenia 

 

4. Zóny plateného parkovania sú označené dopravnou značkou IP27a a IP27b (zóna 

s plateným alebo regulovaným státím), s výnimkou vyhradených parkovacích miest, 

ktoré sú označené príslušnou dopravnou značkou.
6
 

 

5. Za súčasť zóny plateného parkovania sa nepovažujú úseky miestnych komunikácií, vo 

vzťahu ku ktorým mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom užívaní podľa 

osobitného predpisu.
7
 

 

6. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach plateného parkovania je možné 

výlučne na parkovacích plochách označených dopravným značením: 

a) IP17a (parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím) s dodatkovou tabuľou E12 

(dodatková tabuľa s upresňujúcim textom) s uvedením farby a čísla  tarifného pásma, 

doby spoplatnenia dočasného parkovania a príslušným vodorovným dopravným 

značením. (ďalej len „platené parkovacie miesta“); 

b) IP 16 so symbolom O1 (vyhradené státia pre ťažko zdravotne postihnuté osoby 

podľa osobitného predpisu)
8
 v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

c) IP16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím) označujúce  parkovisko 

                                                 
4
  § 19ods. 2 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov 

5
  §6a  ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

6
 Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o  

   cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
7
 § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

8
 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 
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pre rezidentov s dodatkovou tabuľou E12 (dodatková tabuľa s upresňujúcim textom 

„pre vozidlá s platnou rezidentskou parkovacou kartou“ a vyznačením čísla zóny).  

d) IP 20b (stanovište TAXI) s dodatkovou tabuľou E12 (dodatková tabuľa 

s upresňujúcim textom) s vyznačením doby vyhradenia státia pre určené vozidlo  

taxislužby a príslušným vodorovným dopravným značením (ďalej len „dočasné 

stanovište TAXI“). 

 

Článok 3 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania 

 

1. Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne: 

 

a) v zónach 1, 2, 3, 4 na platených parkovacích miestach zaradených do tarifných pásiem   

I., II., III. a IV. (červené, oranžové, zelené, hnedé) 

     pondelok – piatok: od 8.00 hod. do 17.00 hod., 

 sobota, nedeľa, štátne sviatky a dni pracovného pokoja
9
  bezplatne. 

b) parkovacie miesta v zónach č. 1 – 17 zaradené dopravným značením do  tarifného 

pásma V.(modré) pre parkovanie rezidentov je možné užívať len s príslušnou 

rezidenčnou kartou bez časového obmedzenia, t.j. pondelok – nedeľa od 00.01 hod. do 

24.00 hod., 

c) parkovacie miesta v zónach č. 1 – 17 zaradené dopravným značením do tarifného  

pásma VI. (žlté) je možné užívať v čase pondelok – nedeľa od 00.01 hod. do 24.00 hod., 

d) návštevník zóny, ktorý nie je držiteľom rezidenčnej karty (nerezident), môže v čase 

pondelok – piatok od 8.00 – 15.00 hod. používať parkovacie miesta v zónach č. 1 –17, 

vyhradených pre rezidentov za úhradu ako v tarifnom pásme VI.  

 

Článok 4 

Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania 

 
1. V  zóne plateného parkovania môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie M1 a N1 

s dĺžkou do 5,0 m a kategórie L s výnimkou parkovísk, kde sú označené príslušným 

dopravným značením aj parkovacie státia pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3. 

 

2. Motorovým vozidlám neuvedeným v čl. 4 odsek 1 je povolené iba zastavenie na čas 

nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovaru alebo osôb. 

 
3. Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce 

motorové vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na miestnych komunikáciách v zóne 

plateného parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“). Ak vodič nie je známy alebo je sporný, 

platiteľom úhrady podľa predchádzajúcej vety je vlastník motorového vozidla; ak vlastník 

motorového vozidla nie je známy alebo je sporný, platiteľom úhrady podľa 

predchádzajúcej vety je osoba zapísaná ako jeho držiteľ v evidencii motorových vozidiel. 

 
4. Dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v rámci zóny plateného parkovania sa 

riadi podmienkami parkovania vyznačenými príslušným dopravným značením.  

                                                 
9
 Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 

predpisov 
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Článok 5 

Spôsob a výška úhrady 

 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v zóne plateného 

parkovania je stanovená v zmysle prílohy č. 4  tohto nariadenia.  

 

2. Úhrada za dočasné parkovanie v zóne plateného parkovania musí byť zaplatená vopred na 

celý čas jednorazového alebo vopred na celý čas opakovaného dočasného parkovania 

motorového vozidla počas doby spoplatnenia (v zmysle čl. 3 tohto nariadenia).  

 

3. Úhradu za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách vo vymedzenom území je 

možné realizovať: 

a) zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma 

(ďalej len „parkovací lístok“), v tých lokalitách, kde sú parkovacie automaty 

umiestnené 

b) zakúpením elektronického parkovacieho lístka prostredníctvom internetu (vrátane 

webovej aplikácie pre smartfóny), prostredníctvom SMS platby alebo prostredníctvom 

služby mobilných operátorov „prémiová SMS“ (ďalej len „elektronický parkovací 

lístok“), 

c) predplatením parkovacej karty do príslušnej zóny plateného parkovania podľa 

platného cenníka (ďalej len „parkovacia karta“),  

d) úhradou za dočasné vyhradenie parkovacieho miesta a za dočasné vyhradenie 

stanovišťa TAXI. 

e) predplatením rezidentskej karty do príslušnej zóny 

 

4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 

 

5. Všetky spôsoby úhrad parkovného sú viazané na jedno evidenčné číslo motorového 

vozidla (ďalej len „EČV“) a sú neprenosné, s výnimkou dočasne vyhradených miest pre 

konkrétnych užívateľov a stanovíšť TAXI, na ktoré je možné viazať viacero evidenčných 

čísiel motorových vozidiel. 

 

Článok 6 

Doklad o zaplatení úhrady 

 

1. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na 

EČV) je:  

 

a) platný parkovací lístok z parkovacieho automatu, 

b) platný elektronický parkovací lístok, 

c) pokladničný blok vydaný pokladňou závorového systému, 

d) platná parkovacia karta, 

e) potvrdenie o úhrade vyhradených miest pre konkrétneho užívateľa  a stanovíšť TAXI. 
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2. Elektronický parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom jeho elektronického 

doručenia po príslušnej elektronickej úhrade. V prípade zakúpenia viac ako jedného 

elektronického parkovacieho lístka v prelínajúcom sa čase platnosti, platnosť každého 

ďalšieho zakúpeného elektronického parkovacieho lístka nastáva po uplynutí platnosti toho 

prechádzajúceho. 

 

3. Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu, ak nejde o elektronický parkovací 

lístok alebo parkovaciu kartu v elektronickej podobe, je platiteľ úhrady povinný umiestniť 

za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej 

strane parkovacieho lístka alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. 

Ak z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti 

alebo iný údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to 

za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie. 

 

4. Potvrdením o úhrade vyhradených miest pre konkrétneho užívateľa  a stanovišťa TAXI je 

príslušný daňový doklad. Dopravné značenie, ktoré oprávňuje užívateľa k užívaniu 

vyhradeného parkovacieho miesta / stanovišťa TAXI, inštaluje prevádzkovateľ zóny 

plateného parkovania na základe príslušnej úhrady. O možnosti vyhradenia parkovacieho 

miesta pre konkrétneho užívateľa a stanovišťa TAXI rozhoduje prevádzkovateľ zóny 

plateného parkovania na základe dopravnej situácie. 

 

Článok 7 

Oslobodenie od úhrady 

 

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené: 

 

a) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže 

SR, ozbrojených síl a zborov SR a Mestskej polície v Prešove, 

b) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru 

pri služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného 

predpisu
10

 pri služobnom výkone, 

c) služobné vozidlá mesta Prešov, 

d) vozidlá, ktorých držiteľmi sú poslanci MsZ v Prešove pri výkone svojho mandátu, 

e) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím
11

 za predpokladu splnenia podmienky podľa odseku 3, pričom 

oslobodenie od úhrady sa vzťahuje výlučne na parkovacie miesta, ktoré sú vyhradené 

pre tento druh motorových vozidiel. 

 

2. Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 

vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla. 

 

3. Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie od 

úhrady umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

                                                 
10

  § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
11

  § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej 

strany motorového vozidla. 

 

Článok 8 

Kontrolná činnosť 

 

1. Na kontrolu a zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa 

vzťahujú osobitné právne predpisy.
12

 

 

2. Odtiahnutie vozidiel je realizované v zmysle osobitného predpisu
13

. 

 

Článok 9 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno–regulačný systém elektronickej 

registrácie vozidiel za účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovania aktuálnej 

dopravnej situácie v zóne plateného parkovania. 

 

2. V zóne dočasného parkovania možno vydať na jeden byt  jednu rezidenčnú kartu podľa 

miesta trvalého bydliska žiadateľa, alebo na základe nájomnej zmluvy a súhlasu 

prenajímateľa bytu. Ak to dovoľujú kapacitné možnosti voľných parkovacích miest 

v príslušnej zóne, možno vydať aj druhú resp. ďalšie rezidentské karty na jeden byt. 

 

3. Nárok na rezidentskú parkovaciu kartu podľa tohto nariadenia vzniká len vtedy, ak je 

vozidlo spôsobilé na premávku motorových vozidiel
14

, má platné zákonné poistenie 

a žiadateľ nemá voči mestu Prešov žiadny dlh. 
 

 

Článok 10 

Prechodné ustanovenie 

 

1. Platnosť parkovacích  kariet  vydaných  do  účinnosti  tohto  nariadenia  je stanovená do  

doby  ich skončenia. 

 

Článok 11 

Zrušovacie ustanovenia a účinnosť 
 

1. Zrušujú sa: 

 

a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 a  o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov, 

                                                 
12  

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších právnych predpisov. 

13 
 
§43 ods.4 a ods.5 zákona č. 8/2009 Z. z.. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov.  
14

 Zákon č. 725/2004 Z.z.. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  
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b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území mesta Prešov.  

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.júla 2017 

 

3. Systém plateného parkovania bude zavádzaný postupne v tých zónach, ktoré budú 

organizačne a materiálno-technicky pripravené.   

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený  na  verejné  pripomienkovanie 

dňa .............. a zvesený dňa ................ 

 

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 

zastupiteľstvo mesta  Prešov dňa ................ uznesením č. ....../2016. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 

.................. a zvesené dňa ............... . 

               

  

  

 

 

         Ing. Andrea Turčanová 

                  primátorka mesta



 

 


