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Mesto Levoča na základe ustanovenia § 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 pre územie mesta Levoča 
 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
MESTA  LEVOČA 

č. 3/2015 
 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie  

 
            Toto nariadenie upravuje: 

- vymedzenie úsekov miestnych komunikácií1 na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta 
Levoča, 

- 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, 
- správa, údržba a určenie spôsobu zabezpečenia prevádzky parkovacích miest. 

 
 
 

§ 2 
Úseky miestnych komunikácií vymedzených  
na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 
1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií na parkoviskách, 

ktoré sú vo vlastníctve Mesta Levoča v nasledovnej zóne:  
a/   Námestie Majstra Pavla, 
b/   územie miestnych komunikácií a parkovísk vymedzených počas jarmokov, trhov,  
      púte a iných akcií. 
 

2. Vymedzenie úseku miestnej komunikácie na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa určí použitím 
dopravných značiek, na ktorých budú uvedené údaje, za akých podmienok možno parkovisko používať, 
vrátane spôsobu úhrady (parkovacie karty, parkovacie známky), a určenie času spoplatnenia dočasne 
vymedzeného parkoviska a symbolu a spôsobu státia. 

 
 
 

§ 3 
Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia 

za dočasné parkovanie motorových vozidiel 
 

1. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na vymedzenom úseku miestnych 
komunikácií sa vyberá za jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu zakúpením parkovacej karty, 
prípadne použitím celoročnej parkovacej známky. 
 

2. Parkovné sa platí v čase: 
Pondelok až nedeľa:      od 9.00 hod. do 17.00 hod. 

                                                           
1 §4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
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3. Výška a spôsob platenia parkovného vo vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk podľa § 2 
bod 1a/ VZN: 
a/ jednorázová parkovacia karta umožňujúca parkovanie 1 hod.  
    - osobné vozidlo 0,70 eur/hod.    
    -  autobus 3,50 eurá/hod.    
 
b/ jednodňová parkovacia karta umožňujúca parkovanie jeden deň   
    -  osobné vozidlo 2 eurá/deň      
    -  autobus 10 eur/deň      
 
c/ ročná parkovacia známka: 
     - celodenné parkovanie jedného vozidla – 40 eur/rok  
     - celodenné parkovanie jedného vozidla – II. polrok – 20 eur/rok. 
 

4. Výška a spôsob platenia parkovného vo vymedzenom úseku miestnych komunikácií a parkovísk podľa § 2 
bod 1b/ VZN: 
 a/ osobné motorové vozidlo 2 eurá/deň     

       b/ autobus 10 eur/deň        
       c/ obytný automobil, príves 10 eur/deň.    
 

5. Zníženie cien celoročnej parkovacej známky: 
• pri preukázaní kúpy motorového vozidla v priebehu roka sa výška poplatku určí mesačnou alikvotnou 

čiastkou podľa počtu mesiacov využívania parkovacej karty. 
            Preukázanie: osvedčenie o evidencii motorového vozidla, občiansky preukaz. 
 

6. Spôsob preukázania uhradeného, prípadne zakúpeného parkovného: 
a) pri platbe na predajných parkovacích miestach – platným parkovacím lístkom zakúpeným na predajnom 

parkovacom mieste. 
b) pri použití celoročnej parkovacej známky – celoročnou parkovacom známkou. 

 
7. Pri platbe: 

a) na parkovacích predajných miestach je vodič povinný tento doklad umiestniť na viditeľné miesto zvnútra 
za predným sklom motorového vozidla tak, že všetky údaje na ňom sú zvonka vozidla čitateľné, 

b) celoročnou parkovacou známkou je vodič povinný túto známku umiestniť nalepením na čelné sklo 
motorového vozidla. 
 
 

 
§ 4 

Správa, údržba a spôsob zabezpečenia prevádzky úsekov vymedzených miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie 

 
1. Správu a údržbu úsekov miestnych komunikácií vymedzených na dočasné parkovanie a prevádzku parkovacích 

miest vykonáva príspevková organizácia Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01  Levoča, ktorej 
zriaďovateľom je Mesto Levoča v súlade s § 3d ods. 5 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. 
 
 

 
§ 5 

Kontrola 
 

 1.   Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia. 
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§ 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel bude vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Levoča na 
pripomienkovanie občanom dňa 13.03.2015 a zvesený dňa 24.03.2015 bez pripomienok občanov. 

    Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby 
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 
zápisnice na MsÚ Levoča. 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Levoča 
dňa 26.03.2015 uznesením č. 65/6. 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel bolo vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Levoča 
dňa 27.03.2015 a zvesené dňa 27.04.2015. 

 
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel nadobúda účinnosť dňa 26.03.2015. 
 

5. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č.3/2015 sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča 68/2001 o Zóne s dopravným obmedzením v meste Levoča.  

 
    
 
 
 
       PaedDr. Milan Majerský 
             primátor mesta 
 

 
 
 
 

Dátum zverejnenia VZN: 27.03.2015 
 

 
Dátum zvesenia VZN:  27.04.2015 

 
 

 
 


