VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

O VYHRADENOM

MESTA ŠURANY č. 3/2011

PARKOV ANÍ V MESTE

ŠURANY
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v

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Surany
č. 3/2011
v

o vyhradenom parkovaní v meste Surany
Mesto Šurany v súlade s ustanovením § 6 ods. l, § II ods. 4, písm. g) zákona Č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany Č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany
(ďalej len "VZN").

§l
Úvodné ustanovenia
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta
Šurany. Toto VZN upravuje osobitné užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie osobného
motorového vozidla vyhradením z verejného priestranstva.
§2
Predmet dane
Predmetom dane je užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie osobného motorového vozidla
na vyhradenom priestore verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre vozidlo fyzickej osoby alebo
právnickej osoby.
§3
Vyhradené parkovacie miesta
l) Parkovacie miesto možno vyhradiť na verejných priestranstvách, parkovacích pruhoch, parkovacích
pásoch, a to pre potreby fyzických osôb alebo právnických osôb v zmysle § 4 VZN a pre fyzické osoby
používajúce osobitné označenie vozidla O 1 *) .
2) Vyhradené parkovacie miesta sú určené pre vozidlá vo vlastníctve fyzických osôb s trvalým alebo
prechodným pobytom v meste Šurany na uliciach vymedzených v § 4 tohto VZN a pre vozidlá vo
vlastníctve právnických osôb, pred bytovými domami v meste Šurany.
3) Fyzickým osobám alebo právnickým osobám uvedeným v odseku 1 na verejných parkoviskách pred
bytovými domami na uliciach uvedených v § 4 možno vyhradiť maximálne jedno parkovacie miesto.
4) Parkovacie miesta vyhradzuje a podmienky pre žiadateľa určuje mesto Šurany s predchádzajúcim
súhlasom Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Nové Zámky
(ďalej len "OR PZ, ODI Nové Zámky").
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5) Vyhradené parkovacie miesto musí byť označené vodorovným dopravným značením v zmysle
príslušných právnych predpisov.
6) Na vyhradenom parkovacom mieste môže stáť osobné motorové vozidlo, kde užívateľ umiestni
za predné sklo vozidla na viditeľné miesto platnú vyhradzovaciu parkovaciu kartu (príloha Č. 1).
Parkovacie miesto je pre užívateľa vyhradené na celých 24 hodín denne počas dohodnutého obdobia.
7) Náklady spojené so zriadením vyhradeného parkovacieho miesta znáša mesto Šurany.
8) Za preukázateľne spôsobené škody zodpovedá užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta.
9) V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ porušuje zásady ochrany životného prostredia, pravidlá
cestnej premávky, zákon o pozemných komunikáciách a iné právne normy, mesto Šurany okamžite zruší
povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta.
10) Vyhradené parkovacie miesta sa prideľujú na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.
11) Na základe žiadosti môže byť povolené zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta certifikovaným mechanickým blokovacím zariadením. Mechanické blokovacie zariadenia nie je možné
umiestňovať na vyhradených parkovacích miestach nachádzajúcich sa na ul. MDŽ Šurany (pozdlžne
s miestnou komunikáciou) pred vchodmi č.2 až 16.
12) Žiadatelia, ktorým bolo povolené osadenie certifikovaného mechanického blokovacieho zariadenia,
Si zabezpečia toto mechanické blokovacie zariadenie a jeho osadenie na vlastné náklady.
13) V prípade zrušenia prenájmu vyhradeného parkovacieho miesta je žiadateľ povinný ku dňu ukončenia
prenájmu odstrániť mechanické blokovacie zariadenie a uviesť parkovacie miesto do pôvodného stavu. Ak
do ukončenia prenájmu vyhradeného parkovacieho miesta nájomca neodstráni mechanické blokovacie
zariadenie, bude toto zariadenie odstránené prenajímateľom vyhradeného parkovacieho miesta, t.j. mestom
Šurany na náklady nájomcu.
§4

Vyhradené parkovacie priestory
Mesto Šurany na svojom území so súhlasom OR PZ, ODI Nové Zámky ustanovuje pre vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb v meste
Šurany na parkoviskách pred bytovými domami na nasledovných uliciach:
MDŽ, Krížna, Lúčna, Školská, Mlynská, Mostná, SNP, Mudrochova, M. Kokošovej, Nábrežie.

§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo podľa tohto VZN.
§6

Sadzba dane
Sadzba dane za trvalé vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo fyzickej
osoby alebo právnickej osoby:
Paušálna daň za parkovaciu kartu pre fyzickú osobu na 1 rok:
99,58 EUR
Paušálna daň za parkovaciu kartu pre právnickú osobu na l rok:
165,96 EUR.
§7

Spôsob vyberania dane
1) Daň bude správcom dane, ktorým je Mesto Šurany, vyrubená formou rozhodnutia.
Rozhodnutie bude vydané na základe písomnej žiadosti užívateľa o vyhradené parkovacie miesto na
verejnom priestranstve predloženej daňovníkom do podateľne Mestského úradu v Šuranoch.
V prípade, že záujemca požiada o vyhradenie parkovacieho miesta v priebehu roka, daň sa určí
alikvótne podľa počtu mesiacov do konca kalendárneho roka.
2) Daň možno uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne
Mestského úradu v Šuranoch.
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3) Po uhradení dane, vyhotoví oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
mestského majetku Mestského úradu v Šuranoch parkovaciu kartu (príloha č. l);
§8
Splatnosť dane
1) Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok.
2) Splatnosť dane bude určená v rozhodnutí v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov užívania
vyhradeného parkovacieho miesta.
§9
Oslobodenie od dane
Od dane za vyhradené parkovanie sú oslobodené fyzické osoby, ktorým bolo vydané osobitné označenie
motorového vozidla O l *)

§ 10
Všeobecné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania ustanovení v tomto VZN vykonáva Mestská polícia v Šuranoch a v prípadoch
porušenia budú sankciované v zmysle zákonov platnej legislatívy.
§11

Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany Č. 3/2011 o vyhradenom
parkovaní v meste Šurany schval'uje Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch.
2) VZN mesta Šurany Č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany bolo schválené uznesením
Mestského zastupitel'stva v Šuranoch Č. V/2011-Z bod XV. dňa 30.6.2011.
3) VZN mesta Šurany Č. 3/2011 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Šuranoch, t. j. 21.7.2011, okrem ust. § 6 tohto VZN, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.1.2012.
4) Odo dňa účinnosti tohto VZN sa rušia:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany Č. 4/2007 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany,
schválené uznesením Mestského zastupitel'stva v Šuranoch Č. 10/2007-Z bod VI. dňa 15.11.2007;
b) Dodatok Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šurany Č. 4/2007 o vyhradenom parkovaní
v meste Šurany, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch Č. 16/2008-Z bod VII. dňa
22.5.2008;
c) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany Č. 7/2008, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Šurany Č. 4/2007 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany v znení Dodatku Č. l, ktoré bolo
schválené uznesením Mestského zastupitel'stva v Šuranoch Č. 20/2008-Z bod VII. dňa 13.11.2008.

Imrich
rad y
primátor mest Šurany

*)

označenie

vozidla prepravujúceho

ťažko zdravotne

alebo ťažko pohybovo

postihnutú

osobu odkázanú

na individuálnu

dopravu

Príloha č. 1
VZOR
(Rozmery karty: 15 x 12 cm)

MESTO ŠURANY
Parkovacia karta č

.

Evidenčné číslo vozidla:

Platnosť karty - na dobu neurčitú:

od:

.

Ulica:

č.:

.

Mesto Šurany v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany
o vyhradenom parkovaní v meste Šurany vydáva túto

parkovaciu

Č.

3/2011

kartu

Parkovacia karta umožňuje trvalé parkovanie na vyhradenom parkovisku na území mesta
Šurany vozidlom, ktorého evidenčné číslo je uvedené na tejto parkovacej karte. Vodič
vozidla je povinný parkovaciu kartu umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľnom
mieste. takým spôsobom, aby údaje na parkovacej karte boli viditeľné kontrolnému
orgánu.

Imrich Várady
primátor mesta Šurany
pečiatka a podpis

Vyvesené

dňa: 6.7.2011

Účinné odo dňa: 21.7.20 II
Vypracovali:

V Šuranoch.

Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany
Ing. Jana Hučková, vedúca oddelenia finančného Mestského úradu Šurany
dňa 4.7.2011

plánovania

