NARIADENIE
Mesta Kežmarok č.13/1995
O platených parkoviskách na území mesta Kežmarok.
č. 2/1995
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 6 odst.1 zákona SNR
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre
mesto Kežmarok toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenie
l. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje státie
motorových vozidiel (ďalej len "vozidlo" ) na mestských komunikáciách v centre
mesta Kežmarok v zóne s dopravným obmedzením a na verejných parkoviskách s
organizovanou prevádzkou a spôsob spoplatňovania parkovania.
2. Zónou s dopravným obmedzením v Kežmarku (ďalej len "zóna") je oblasť
zahrňujúca ulice: Hlavné námestie, časť ulice Hradné námestie, časť ulice
Hviezdoslavova a časť ulice MUDr.Alexandra ( hranice zóny viď. Situácia
dopravného značenia).
3. Vstup do zóny a koniec zóny je označený zvislými značkami D 48a a D 48b .
4. V zóne môže stáť vozidlo len na miestach označených zvislými dopravnými
značkami D l3b "Platené parkovanie" s dodatkovou tabuľkou - "Platené parkovanie v
pracovné dni v čase 8.00 - 17.30 hod. a sobotu v čase 8.00 - 12.00 hod.,Použite
parkovacie karty" alebo D l2 "P - reserve" ktoré sú doplnené v nevyhnutnej miere
vodorovným značením V lOa - V lOd, 1/
5. Verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou sú označené zvislou dopravnou
značkou D lla a vodorovným značením V lOa - V lOc.
6. Za státie vozidla v zóne a na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou
sa platí poplatok za parkovanie. Výšky poplatkov za parkovanie sú uvedené v prílohe
tohto nariadenia. Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie je:
a/ v zóne parkovacia karta,

b/ na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou parkovací lístok alebo
prenosná parkovacia karta.
§2
Státie vozidla v zóne s dopravným obmedzením.
l. Vodič vozidla, ktoré hodlá nechať v pracovné dni v čase od 8.00-17.30 hod. a v
sobotu v čase od 8.00-12.00 hod. na miestach označených ako parkovisko, uvedených
v § 1 odst.4 je povinný správne použiť parkovaciu kartu príslušného druhu a
umiestniť ju za predné sklo vozidla na viditeľné miesto.
2. S použitím parkovacej karty môže vozidlo stáť na :
a/ voľných parkovacích miestach
b/ vyhradených parkovacích miestach len s vyhradzovacou parkovacou kartou.
§3
Voľné parkovacie miesta
l. Voľné parkovacie miesta sú tie, ktoré sú vyznačené zvislou dopravnou značkou D
l3b "Platené parkovanie" s dodatkovou tabuľkou -"Platené parkovanie v pracovné dni
v čase 8.00-17.30 hod. a v sobotu v čase 8.00-12.00 hod.,Použite parkovacie karty"
doplnené v nevyhnutnej miere vodorovným značením VlOa - - VlOc, 1/
2. Stáť na voľných parkovacích miestach môže vozidlo , ktorého vodič umiestni za
predné sklo vozidla na viditeľnom mieste správne použitú parkovaciu kartu
príslušného druhu a to :
a/ jednorázovú
b/ prenosnú
c/ neprenosnú
3. Jednorázová parkovacia karta oprávňuje stáť na voľnom parkovacom mieste max. 1
hodinu. Vodič na parkovacej karte vyznačí mesiac, deň, hodinu a minútu
zaparkovaného vozidla.
Pri predpokladanej dlhšej dobe státia ako 1 hodinu je vodič povinný označiť
primeraný počet kariet.
4. Prenosná parkovacia karta umožňuje ľubovoľnému osobnému vozidlu
neobmedzené státie na voľných parkovacích miestach po dobu do l roka od vydania
karty.

5. Neprenosná parkovacia karta vystavená na ŠPZ vozidla umožňuje po dobu jedného
roka od vydania karty časovo neobmedzené státie na voľných parkovacích miestach v
zóne.
6. Státie vozidiel mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
§4
Vyhradené parkovacie miesta
1. Vyhradené parkovacie miesta sú označené dopravnou značkou Dl2 "P RESERVE" s dodatkovou tabuľkou označujúcou názov organizácie s prípadným
doplnením čísla parkovacieho miesta a vodorovným dopravným značením VlOd 1/
Značenie bude vyhotovené na náklady mesta.
2. Stáť na vyhradenom parkovacom mieste môže vozidlo, ktorého vodič umiestnil za
predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú parkovaciu kartu (ďalej len
"vyhradzovacia parkovacia karta" ). Vozidlo s takouto kartou môže na vyhradenom
parkovacom mieste stáť po dobu jedného roka od vydania karty.
3. Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť právnická alebo fyzická
osoba, ktorá o jeho vyhradenie požiada Mestský úrad.
4. Označené vozidlá orgánov Policajného zboru SR , Zboru väzenskej a justičnej
stráže SR, Mestskej polície, pre vozidlá diplomatického a konzulárneho zboru ( v
súlade so zásadou reciprocity ), vozidla zdravotníckej, záchrannej služby, vozidlá
požiarnych zborov, vozidlá Technických služieb Kežmarok (ďalej len "Technické
služby") a MPBH Kežmarok môžu pri plnení služobných úkonov a zabezpečovaní
pracovnej činnosti v zóne stáť aj mimo vyhradených parkovacích miest bez použitia
parkovacej karty.
5. Vozidlá označené značkou Ol alebo O2, prepravujúce osoby ťažko postihnuté na
zdraví , alebo osoby ťažko pohybovo postihnuté môžu parkovať bez použitia
parkovacej karty na voľných parkovacích miestach uvedených v § 3 odst.1 s
výnimkou vyhradených parkovacích miest.
6. Mestský úrad môže za účelom zásobovania na základe žiadosti prideliť primeraný
počet vyhradených parkovacích miest ( s využitím združovania pre viacerých
žiadateľov) bez celoročného poplatku.
7. Vyhradené parkovacie miesta podľa odseku 6 sú označené dopravnou značkou Dl2
s dodatkovou tabuľkou "Len zásobovanie".

8. Osoby, ktoré budú prizvané na rokovania Mestského úradu môžu parkovať
motorové vozidlo na parkovisku vyhradenom pre vozidlá Mestského úradu alebo pre
zamestnancov Mestského úradu Kežmarok na základe potvrdenia Mestského úradu
Kežmarok o pozvaní na rokovanie, ktoré bude súčasťou pozvánky a ktoré bude vodič
povinný umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto.
9. Na vyhradenom parkovisku môže stáť bez použitia parkovacej karty vozidlo, ak ide
o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne 3 minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí
ostatných účastníkov cestnej premávky, prípadne neobmedzí vodičov vozidiel, pre
ktorých je parkovisko vyhradené. 2/
§5
Státie vozidiel na verejných parkoviskách
s organizovanou prevádzkou
l. Státie vozidiel na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou sa riadi
prevádzkovým poriadkom, ktorý vydajú Technické služby.
2. Prevádzkový poriadok musí byť na parkovisku zverejnený na viditeľnom mieste a
musí obsahovať:
a/ názov prevádzkovateľa
b/ vymedzenie doby organizovanej prevádzky parkoviska
c/ poplatky za parkovanie
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/ práva a povinnosti užívateľa
3. Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie je parkovací lístok vydaný
povereným pracovníkom prevádzkovateľa alebo prenosná parkovacia karta vydaná
Mestským úradom. Jeden z týchto dokladov je vodič povinný umiestniť za predné
sklo vozidla na viditeľné miesto.
4. Státie vozidiel mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.

§6
Spoločné ustanovenia

l. Vodič vozidla parkujúceho v zóne s dopravným obmedzením na voľných
parkovacích miestach je povinný vopred si zakúpiť dostatočný počet jednorázových
parkovacích kariet vydaných Mestským úradom, ktorý zabezpečí ich predaj napr. v
stánkoch Poštovej novinovej služby a iných miestach, na Mestskom úrade alebo
priamo u pracovníka mestskej polície .
2. Prenosnú parkovaciu kartu, neprenosnú parkovaciu kartu a vyhradzovaciu kartu pre
použitie v zóne s dopravným obmedzením vydá Mestský úrad po zaplatení
príslušného poplatku (príloha tohto nariadenia ) za parkovanie na dobu jedného roka.
3. Pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty platnej v zóne s dopravným
obmedzením sa rozumie vyznačenie mesiaca, dňa, hodiny a minúty odstavenia vozidla
na voľné parkovacie miesto.
4. Pracovníci Mestskej polície majú právo použiť technické prostriedky na zabránenie
odjazdu vozidla stojaceho v "Zóne" mimo vyznačených miest na parkovanie, ktoré
vytvára prekážku v cestnej premávke.
5.Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú policajti
Mestskej polície Kežmarok.
6. Týmto nariadením nie je dotknuté právo udeliť výnimku z ustanovení tohto
nariadenia príslušným orgánom podľa osobitných predpisov. 3/
§7
Sankcie
l. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku na
území mesta, za ktorý mu bude uložená pokuta podľa zákona č.372/92 Zb. o
priestupkoch. 4/
2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže primátor mesta uložiť pokutu
do lOO OOO,- Sk ak poruší nariadenie obce. 5/

--------------------1/ čl. 4 odst. 26 II. dielu vyhlášky č. 99/89 Zb. o pravidlách cestnej premávky na

pozemných komunikáciách je v takejto zóne s dopravným obmedzením dovolené
státie vozidla na ceste iba na miestach označených ako parkovisko, inak ide o
dopravný priestupok
2/ § 25 , odst. l písm. l vyhl.č. 99/89 Zb.
3/ § 68 , odst. 2 a 3 vyhl.č. 99/89 Zb.
4/ § l3, 46 a 84 Zák. SNR č. 372/92 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a
zákona č. 25O /94 Zb. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 372/92 Zb. a zákon
č.564/91 Zb. o obecnej polícií.
5/ § 13a, odst.1 zák.č.481/92 Zb. o obecnom zriadení.

§8
Záverečné ustanovenia
l. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo toto nariadenie kedykoľvek zmeniť ,
doplniť, alebo zrušiť.
2. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
uznesením č. 58 dňa 26.9.1995.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť l5 dňom odo dňa vyvesenia v meste
Kežmarok t.j. dňom 21.10.1995.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 6.10.1995 a zvesené dňa
...........bez pripomienok.

Ing. František Grohola v.r.
primátor mesta Kežmarok
Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu
o platených parkoviskách na území mesta Kežmarok

A. Poplatok za parkovanie v Zóne s dopravným obmedzením
1. Jednorázova parkovacia karta 10,- Sk za 1 hod.
2. Prenosná parkovacia karta 4.000,- Sk za rok
3. a/ Neprenosná parkovacia karta pre vlastníkov motorových vozidiel s trvalým
pobytom a stanoviskom motorového vozidla v zóne
150,- Sk za rok
b/ Neprenosná parkovacia karta pre vlastníkov motorových vozidiel s trvalým
pobytom a stanoviskom motorového vozidla v zóne bez vlastnej garáže alebo
možného prístupu zo zadného traktu
20,- Sk za rok
c/ Neprenosná parkovacia karta pre poslancov MsZ v Kežmarku, ktorí vlastnia
motorové vozidlo - vydaná na meno, číslo poslaneckého preukazu a ŠPZ.
0,- Sk za rok
d/ Neprenosná parkovacia karta

2 000,- Sk za rok
500,- Sk za 3 mes.

4. Vyhradzovacia parkovacia karta 15.000,- Sk za rok
5. Prenosná parkovacia karta pre voľné parkovanie služobných vozidiel iných
mestských a obecných úradov v zóne. S týmito kartami disponuje jedine primátor
mesta Kežmarok. Karty budú číslované a evidované.
0,- Sk za rok
B. Poplatok za parkovanie na verejných parkoviskách s organizovanou
prevádzkou
l. Osobné automobily

5,- Sk/hod.

2. Autobusy

50,- Sk/hod.
Návrh
na doplnok všeobecne záväzného nariadenia
mesta Kežmarok č.13/1995

O platených parkoviskách na území mesta Kežmarok.

Na základe pripomienok poslancov MsZ v Kežmarku zo dňa 7.11.1995 ohľadom
doplnenia neprenosnej parkovacej karty (vystavená na ŠPZ) pre občanov s trvalým
pobytom mimo zóny s dopravným obmedzením a po prerokovaní doplnku v komisii
výstavby, dopravy a ŽP a komisii hospodárskej, navrhuje Mestský úrad v Kežmarku
tento doplnok v Prílohe k VZN o platených parkoviskách na území mesta
Kežmarok nasledovne:
Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č.13/1995 o platených
parkoviskách na území mesta Kežmarok sa dopĺňa:
V písmene A. Poplatok za parkovanie v zóne s dopravným obmedzením
bod 3. d/ Neprenosná parkovacia karta 2.000,- Sk za rok

Návrh na uznesenie:
Mestská rada odporúča MsZ schváliť doplnok prílohy k VZN mesta Kežmarok
č.13/1995 o platených parkoviskách na území mesta Kežmarok tak, ako je to uvedené
v návrhu.

Návrh
na doplnok všeobecne záväzného nariadenia
mesta Kežmarok č.13/1995
O platených parkoviskách na území mesta Kežmarok.

Na základe pripomienok poslancov MsZ v Kežmarku zo dňa 7.11.1995, pripomienok
a požiadaviek občanov mesta a po nadobudnutých skúseností parkovacej služby
Mestskej polície Kežmarok ohľadom doplnenia neprenosnej parkovacej karty
(vystavená na ŠPZ) pre občanov s trvalým pobytom mimo zóny s dopravným
obmedzením a doplnenia prenosnej parkovacej karty pre služobné vozidlá iných
mestských a obecných úradov, po prerokovaní doplnku v komisii výstavby, dopravy a
ŽP, navrhuje Mestský úrad v Kežmarku tento doplnok v Prílohe k VZN o platených
parkoviskách na území mesta Kežmarok nasledovne:
Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kežmarok č.13/1995 o platených
parkoviskách na území mesta Kežmarok sa dopĺňa:
V písmene A. Poplatok za parkovanie v zóne s dopravným obmedzením
bod 3. d/ Neprenosná parkovacia karta

2.000,- Sk za rok

bod 5. Prenosná parkovacia karta pre voľné parkovanie služobných vozidiel
iných mestských a obecných úradov v zóne. S týmito kartami disponuje jedine
primátor mesta Kežmarok. Karty budú číslované a evidované.
0,- Sk za rok

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok v prílohe k VZN mesta
Kežmarok č.13/1995 o platených parkoviskách na území mesta Kežmarok tak, ako je
to uvedené v návrhu.

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ
NARIADENIE
Mesta Kežmarok č.

/2000

O platených parkoviskách na území mesta Kežmarok.
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 6 odst.1 zákona SNR
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre
mesto Kežmarok toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenie
l. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje státie
motorových vozidiel (ďalej len "vozidlo" ) na mestských komunikáciách v centre
mesta Kežmarok v zóne s dopravným obmedzením a na verejných parkoviskách s
organizovanou prevádzkou a spôsob spoplatňovania parkovania v centre mesta za
vjazd vozidla do historickej časti mesta a za užívanie verejného priestranstva a spôsob
spoplatňovania parkovania na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou.
2. Zónou s dopravným obmedzením v centre Kežmarku (ďalej len "zóna") je oblasť
zahrňujúca ulice: Hlavné námestie, časť ulice Hradné námestie, časť ulice
Hviezdoslavova a časť ulice MUDr.Alexandra ( hranice zóny viď. Situácia
dopravného značenia).
3. Vstup do zóny a koniec zóny je označený zvislými značkami „D 56a a D 56b Zóna a koniec zóny s dopravným obmedzením“ s vyznačením obmedzení
vyplývajúcich z použitých symbolov značiek.
4. V zóne môže stáť vozidlo len na miestach označených zvislými dopravnými
značkami D l3 "Platené parkovisko" s dodatkovou tabuľkou - "Platené parkovanie v
pracovné dni v čase 8.00 - 17.30 hod. a sobotu v čase 8.00 - 12.00 hod.,Použite
parkovacie karty" alebo D l2 "Vyhradené parkovisko" ktoré sú doplnené v
nevyhnutnej miere vodorovným značením V lOa - V lOd, 1/
5. Verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou sú označené zvislou dopravnou
značkou D 13 a v nevyhnutnej miere doplnené vodorovným značením V lOa - V lOc.
-26. Za státie vozidla v zóne na vyznačených miestach dopravnou značkou sa platí
poplatok za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta a za užívanie verejného
priestranstva (vyhradené parkoviská) a na verejných parkoviskách s organizovanou
prevádzkou sa platí poplatok za parkovanie na verejnom priestranstve. Výšky
poplatkov sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. Dokladom o zaplatení poplatku za

parkovanie je:
a/ v zóne parkovacia karta za vjazd do historickej časti mesta, resp. vyhradzovacia
parkovacia karta za užívanie verejného priestranstva.
b/ na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou parkovací lístok alebo
prenosná parkovacia karta.
§2
Státie vozidla v zóne s dopravným obmedzením.
l. Vodič vozidla, ktoré hodlá nechať v pracovné dni v čase od 8.00-17.30 hod. a v
sobotu v čase od 8.00-12.00 hod. na miestach označených ako parkovisko, uvedených
v § 1 odst.4 je povinný správne použiť parkovaciu kartu príslušného druhu a
umiestniť ju za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby bola viditeľná jej
lícna strana.
2. S použitím parkovacej karty môže vozidlo stáť na :
a/ voľných parkovacích miestach
b/ vyhradených parkovacích miestach len s vyhradzovacou parkovacou kartou.
§3
Voľné parkovacie miesta
l. Voľné parkovacie miesta sú tie, ktoré sú vyznačené zvislou dopravnou značkou
„Dl3 - Platené parkovisko" s dodatkovou tabuľkou -"Platené parkovanie v pracovné
dni v čase 8.00-17.30 hod. a v sobotu v čase 8.00-12.00 hod.,Použite parkovacie
karty" doplnené v nevyhnutnej miere vodorovným značením VlOa - - VlOc, 1/
2. Stáť na voľných parkovacích miestach môže vozidlo, ktorého vodič umiestni za
predné sklo vozidla na viditeľnom mieste správne použitú parkovaciu kartu
príslušného druhu tak, aby bola viditeľná jej lícna strana a to :
a/ jednorázovú
b/ prenosnú
c/ neprenosnú
-33. Jednorázová parkovacia karta za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta
oprávňuje stáť vozidlu na voľnom parkovacom mieste pri zaplatení poplatku max.za
každý aj začatý deň. Vodič na parkovacej karte správne vyznačí rok, mesiac, deň a
ŠPZ zaparkovaného vozidla. Vodič takto zaparkované vozidlo označí správne
vyplnenou a umiestnenou parkovacou kartou najneskôr do 10 min. od zaparkovania

vozidla.
V nasledujúci deň
parkovaciu kartu.

je vodič povinný označiť a umiestniť novú jednorázovú

4. Prenosná parkovacia karta umožňuje ľubovoľnému osobnému vozidlu
neobmedzené státie na voľných parkovacích miestach v zóne za vjazd a zotrvanie
vozidla v historickej časti mesta a státie na verejných parkoviskách s organizovanou
prevádzkou za parkovanie po dobu do l roka od vydania karty.
5. Neprenosná parkovacia karta vystavená na ŠPZ vozidla umožňuje po dobu jedného
roka od vydania karty časovo neobmedzené státie na voľných parkovacích miestach v
zóne za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta.
6. Státie vozidiel mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
§4
Vyhradené parkovacie miesta
1. Vyhradené parkovacie miesta sú označené zvislou dopravnou značkou Dl2
"Vyhradené parkovisko" s dodatkovou tabuľkou označujúcou názov organizácie s
prípadným doplnením čísla parkovacieho miesta a vodorovným dopravným značením
VlOd 1/ Značenie bude vyhotovené na náklady mesta.
2. Stáť na vyhradenom parkovacom mieste môže vozidlo, ktorého vodič umiestnil za
predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú parkovaciu kartu za užívanie verejného
priestranstva (ďalej len "vyhradzovacia parkovacia karta" ). Vozidlo s takouto kartou
môže na vyhradenom parkovacom mieste stáť po dobu jedného roka od vydania karty.
3. Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť právnická alebo fyzická
osoba, ktorá o jeho vyhradenie požiada Mestský úrad.
4. Označené vozidlá orgánov Policajného zboru SR , Zboru väzenskej a justičnej
stráže SR, Mestskej polície, pre vozidlá diplomatického a konzulárneho zboru ( v
súlade so zásadou reciprocity ), vozidla zdravotníckej, záchrannej služby, vozidlá
-4požiarnych zborov, vozidlá Technických služieb s.r.o. Kežmarok (ďalej len
"Technické služby") a MPBH Kežmarok môžu pri plnení služobných úkonov a
zabezpečovaní pracovnej činnosti v zóne stáť aj mimo vyhradených parkovacích miest
bez použitia parkovacej karty.

5. Vozidlá označené značkou Ol alebo O2, prepravujúce osoby ťažko postihnuté na
zdraví, alebo osoby ťažko pohybovo postihnuté môžu parkovať bez použitia
parkovacej karty na voľných parkovacích miestach uvedených v § 3 odst.1 s
výnimkou vyhradených parkovacích miest.
6. Mestský úrad môže za účelom zásobovania určiť primeraný počet vyhradených
parkovacích miest bez celoročného poplatku.
7. Vyhradené parkovacie miesta podľa odseku 6 sú označené zvislou dopravnou
značkou Dl2 s nápisom na značke "Zásobovanie".
8. Osoby, ktoré budú prizvané na rokovania Mestského úradu môžu parkovať
motorové vozidlo na parkovisku vyhradenom pre vozidlá Mestského úradu alebo pre
zamestnancov Mestského úradu Kežmarok na základe potvrdenia Mestského úradu
Kežmarok o pozvaní na rokovanie, ktoré bude súčasťou pozvánky a ktoré bude vodič
povinný umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto.
9. Na vyhradenom parkovisku môže stáť bez použitia parkovacej karty vozidlo, ak ide
o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne 3 minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí
ostatných účastníkov cestnej premávky, prípadne neobmedzí vodičov vozidiel, pre
ktorých je parkovisko vyhradené. 2/
§5
Státie vozidiel na verejných parkoviskách
s organizovanou prevádzkou
l. Státie vozidiel na verejných parkoviskách s organizovanou prevádzkou sa riadi
prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá Mestský úrad Kežmarok.
2. Prevádzkový poriadok musí byť na parkovisku zverejnený na viditeľnom mieste a
musí obsahovať:
a/ názov prevádzkovateľa
b/ vymedzenie doby organizovanej prevádzky parkoviska
-6c/ poplatky za parkovanie
d/ práva a povinnosti prevádzkovateľa
e/ práva a povinnosti užívateľa
3. Dokladom o zaplatení poplatku za parkovanie na verejnom priestranstve je

parkovací lístok vydaný povereným pracovníkom prevádzkovateľa alebo prenosná
parkovacia karta vydaná Mestskou políciou. Jeden z týchto dokladov je vodič povinný
umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby bola viditeľná jej lícna
strana.
4. Státie vozidiel mimo vymedzenú dobu sa nespoplatňuje.
§6
Spoločné ustanovenia
l. Vodič vozidla parkujúceho v zóne s dopravným obmedzením na voľných
parkovacích miestach je povinný vopred si zakúpiť dostatočný počet jednorázových
parkovacích kariet vydaných Mestským úradom, ktorý zabezpečí ich predaj napr. v
stánkoch Poštovej novinovej služby a iných označených miestach, na Mestskom úrade
alebo priamo u pracovníka Mestskej polície .
2. Prenosnú parkovaciu kartu, neprenosnú parkovaciu kartu a vyhradzovaciu kartu pre
použitie v zóne s dopravným obmedzením vydá Mestská polícia po zaplatení
príslušného poplatku (príloha tohto nariadenia ) za parkovanie na dobu jedného roka.
3. Pod správnym použitím jednorázovej parkovacej karty platnej v zóne s dopravným
obmedzením sa rozumie vyznačenie roka, mesiaca, dňa a ŠPZ zaparkovaného vozidla
na voľné parkovacie miesto.
4. Pracovníci Mestskej polície majú právo použiť technické prostriedky na zabránenie
odjazdu vozidla stojaceho v "Zóne" mimo vyznačených miest na parkovanie, ktoré
vytvára prekážku v cestnej premávke. Pracovníci Mestskej polície môžu rozhodnúť a
dať pokyn na odstránenie vozidla v zóne, ak sú splnené príslušné ustanovenia §40,
zák.č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
5.Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú policajti
Mestskej polície Kežmarok.
-76. Týmto nariadením nie je dotknuté právo udeliť výnimku z ustanovení tohto
nariadenia príslušným orgánom podľa osobitných predpisov. 3/
§7
Sankcie

l. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku na
území mesta, za ktorý mu bude uložená pokuta podľa zákona č.372/92 Zb. o
priestupkoch. 4/
2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže primátor mesta uložiť pokutu
do lOO OOO,- Sk ak poruší nariadenie obce. 5/
--------------------1/ čl. 4 odst. 39 II. dielu vyhlášky č. 90/1997 Zb. o pravidlách cestnej premávky na
pozemných komunikáciách je v takejto zóne s dopravným obmedzením dovolené
státie vozidla na ceste iba na miestach označených ako parkovisko, inak ide o
dopravný priestupok
2/ § 24 , odst. l písm. l zákona 315/1996 Zb.
3/ § 68 , odst. 2 a 3 vyhl.č. 99/89 Zb.
4/ § l3, 46 a 84 Zák. SNR č. 372/92 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a
zákona č. 25O /94 Zb. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 372/92 Zb. a zákon
č.564/91 Zb. o obecnej polícií.
5/ § 13a, odst.1 zák.č.481/92 Zb. o obecnom zriadení.

§8
Záverečné ustanovenia
l. Mestské zastupiteľstvo si vyhradzuje právo toto nariadenie kedykoľvek zmeniť ,
doplniť, alebo zrušiť.
-82. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
uznesením č.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť l5 dňom odo dňa vyvesenia v
meste Kežmarok t.j. dňom
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa ............... a zvesené dňa

...........bez pripomienok.

Ing. František Grohola v.r.
primátor mesta Kežmarok

Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu
o platených parkoviskách na území mesta Kežmarok
A. Poplatok za parkovanie v Zóne s dopravným obmedzením

1. Jednorázova parkovacia karta 10,- Sk za každý aj začatý deň
2. Prenosná parkovacia karta 4.000,- Sk za rok
3. a/ Neprenosná parkovacia karta pre vlastníkov motorových vozidiel s trvalým
pobytom a stanoviskom motorového vozidla v zóne
150,- Sk za rok
b/ Neprenosná parkovacia karta pre vlastníkov motorových vozidiel s trvalým
pobytom a stanoviskom motorového vozidla v zóne bez vlastnej garáže alebo
možného prístupu zo zadného traktu
20,- Sk za rok
c/ Neprenosná parkovacia karta pre poslancov MsZ v Kežmarku, ktorí vlastnia
motorové vozidlo - vydaná na meno, číslo poslaneckého preukazu a ŠPZ.
0,- Sk za rok
d/ Neprenosná parkovacia karta

2 000,- Sk za rok
500,- Sk za 3 mes.

4. Vyhradzovacia parkovacia karta 15.000,- Sk za rok
5. Prenosná parkovacia karta pre voľné parkovanie služobných vozidiel iných
mestských a obecných úradov v zóne. S týmito kartami disponuje jedine primátor
mesta Kežmarok. Karty budú číslované a evidované.
0,- Sk za rok
B. Poplatok za parkovanie na verejných parkoviskách s organizovanou
prevádzkou
l. Osobné automobily

5,- Sk/hod.

2. Autobusy

50,- Sk/hod.

