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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 18 /2015
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel

Schválené uznesením č.179 /2015 Mestského zastupiteľstva v Kežmarku dňa 04.06.2015
Účinnosť: 20. júna 2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 18 /2015
o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. e, f , § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g)
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 sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto VZN je:
- vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie motorových
vozidiel na území mesta Kežmarok (ďalej len „mesto“),
- 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,
- spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest.
Článok 2
Úseky miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie
motorových vozidiel
(1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií a
parkovísk, ktoré sú vo vlastníctve mesta :
a) Parkoviská s automatickým závorovým systémom
1. ulica Trhovište
2. ulica Toporcerova
3. ulica Dr. Alexandra
4. ulica Jakuba Kraya
5. ulica Hviezdoslavova – nádvorie polikliniky
b) Úseky miestnych komunikácií a parkoviská s parkovacími automatmi
1. Hradné námestie
2. ulica Dr. Alexandra
3. Hlavné námestie
4. ulica Starý trh
5. Kostolné námestie
6. ulica Nová
7. ulica Baštová – časť od križovatky s ul. Kušnierska brána po križovatku s ul. Garbiarska
8. ulica Garbiarska
c) Úseky miestnych komunikácií a parkoviská bez automatického závorového systému
a parkovacích automatov
1. ulica Baštová – časť od križovatky s ulicou Hviezdoslavova po križovatku s ulicou Kušnierska
brána
2. ulica Hviezdoslavova – časť od križovatky s ulicou Jakuba Kraya po pešiu zónu
3. ulica Priekopa – časť od križovatky s ulicou Trhovište po križovatku s obslužnou
komunikáciou

4. ulica Trhovište a Kostolné námestie –vnútorný priestor
príležitostného trhu - festivalu EĽRO

-výlučne počas doby konania

(2) Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a parkovísk na dočasné parkovanie motorových
vozidiel sa určí použitím dopravných značiek „IP 17a: platené parkovisko“ (parkovacie miesta
s plateným státím) a „E 12: dodatková tabuľka s textom“, na ktorej budú uvedené údaje, v akom
čase je parkovisko spoplatnené a za akých podmienok možno parkovisko používať vrátane
spôsobu úhrady (platiaca stanica, parkovací automat, parkovacia karta, platba v hotovosti),
prípadne vyznačenie symbolu spôsobu státia a podľa možnosti vodorovným dopravným
značením.
(3) Mesto Kežmarok si vyhradzuje právo uzavrieť parkovisko z dôvodov prevádzkových,
technických a v prípade potreby využitia parkoviska na iný účel.
Článok 3
Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie
motorových vozidiel
(1) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií a parkoviskách sa vyberá na jedno parkovacie miesto za každú začatú
štvrťhodinu zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, resp. u pracovníka
parkovacej služby, uhradením v platiacej stanici, prípadne použitím parkovacej karty.
(2) Parkovné sa platí na všetkých vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a parkoviskách,
ktoré sú vo vlastníctve mesta v čase: pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.
(3) Dni štátnych sviatkov a dni pracovného pokoja: bezplatne, okrem času konania festivalu
EĽRO a príležitostných trhov.
a) jednorazové parkovné „Parkovací lístok“
1. Osobné automobily: prvých 30 minút zdarma, každá ďalšia začatá štvrťhodina 0,10 €. Pri
platbe v parkovacích automatoch a platbách v hotovosti u parkovacej služby je minimálna
sadzba jednorazového parkovného 0,10 € za prvých 45 min.
2. Autobusy: 2,0 € /hod.
3. Pri strate parkovacieho lístka sa účtuje poplatok 10,0 €, pri strate parkovacej karty 35 €.
4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
b) celoročné parkovacie karty:
b1) platné na parkoviskách s automatickým závorovým systémom, s parkovacími
automatmi a s parkovacou službou „Karta Abonent“
Abonent I:
1 .Parkovacia karta – neprenosná (na evidenčné číslo vozidla) – 100,0 €/12 mes.
2. Parkovacia karta – prenosná – 150,0 €/12 mes.
3. Parkovacia karta – prenosná zľavnená (platná pre podnikateľa s prevádzkou a zamestnanca
danej prevádzky, ktorá sa nachádza v zóne platených parkovísk) - 100,0 €/12 mes.
4. Parkovacia karta – Abonent II (platná pre nájomcu alebo zamestnanca nájomcu len v budove
Polikliniky s automatickým závorovým systémom) - 50,0 €/12 mes.

b2) platné na parkoviskách s parkovacími automatmi a s parkovacou službou „Karta
Rezident“
1. Parkovacia karta – Rezident I (s uvedením najviac 3 evidenčných čísiel na kartu pre vlastníka
s trvalým pobytom na jedno z motorových vozidiel uvedených na karte na parkovacie miesto
na 1 byt na príslušnej ulici a v príslušnej zóne) - 0,- €/12 mes.
- zóna 1: ulica Baštová a ulica Dr. Alexandra / červená /
- zóna 2: ulica Starý trh a Kostolné námestie / zelená /
- zóna 3: ulica Hlavné námestie a časť ulice Priekopa / modrá /
- zóna 4: ulica Hradné námestie a ulica Nová. / žltá/

2. Parkovacia karta – Rezident II (platná na evidenčné číslo pre vlastníka na jedno osobné
motorové vozidlo s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok na parkovanie v zóne
s parkovacími automatmi a s parkovacou službou) - 35,- €/12 mes.
Mesto Kežmarok si vyhradzuje právo obmedziť počet vydaných celoročných parkovacích
kariet.
c) vyhradené parkovacie miesto: 500 € /12 mes./jedno parkovacie miesto
- označené dopravnými značkami „IP 16: vyhradené parkovisko“ (parkovacie miesta s plateným
státím) a „E 13: dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie“ s textom, na ktorej bude uvedená
konkrétna firma, pre ktorú je vyhradené parkovacie miesto, príp. uvedené evidenčné číslo
vozidla firmy.
(4) 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 celoročnej parkovacej karty – platnou celoročnou parkovacou kartou,
c) pri parkoviskách s parkovacou službou – platným parkovacím lístkom vydaným parkovacou
službou.
(5) Na parkovacích miestach s parkovacími automatmi a parkovacou službou je vodič povinný
platný parkovací lístok, prípadne platnú parkovaciu kartu umiestniť na viditeľné miesto zvnútra
za predným sklom motorového vozidla tak, že všetky údaje na ňom uvedené sú zvonku vozidla
čitateľné.
(6) Od platenia parkovného na parkoviskách s parkovacími automatmi a parkovacou službou sú
oslobodené osoby zdravotne ťažko postihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným
parkovacím preukazom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Článok 4
Spôsob zabezpečenia prevádzky úsekov miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených
na dočasné parkovanie
(1) Prevádzku parkovacích miest vykonáva mesto Kežmarok.
(2) Pravidlá užívania parkovacích miest držiteľmi alebo užívateľmi motorových vozidiel na
úsekoch miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených na dočasné parkovanie budú určené
prevádzkovými poriadkami, ktoré vydá prevádzkovateľ parkovacích miest.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) VZN č. 18 / 2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Kežmarok na
pripomienkovanie občanom dňa 19.5.2015 a zvesené dňa 4.6.2015 .
(2) Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 4.6.2015 uznesením č.179 .
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.6/2014 o vymedzení úsekov miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel a všeobecne záväzné nariadenie mesta
Kežmarok č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6/2014 mesta Kežmarok.
Článok 7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 18/ 2015 nadobúda účinnosť 15-tym
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. VZN bolo vyvesené dňa 5.6.2015.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta

