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 Obecné zastupiteľstvo v Kysaku podľa § 4 ods. 3, bod g/, § 6, § 11, ods. 4 písm. g/ 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce /ďalej len VZN/. 

čl. 1. Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je určiť a upraviť podmienky parkovania 
a odstavenia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách 
v celej obci Kysak. 
Na účely tohto VZN sa rozumie: 
a) verejným priestranstvom  – všetky cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti prístupné 

pozemky, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré sú vo vlastníctve obce. Patria sem aj 
plochy, ktoré má obec v prenájme od fyzických a právnických osôb a plnia funkciu 
verejného priestranstva, 

b) miestnou komunikáciou  – všeobecne prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo vlastníctve 
obce a verejná plocha, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 
komunikácií. Súčasťou miestnych komunikácií sú priľahlé chodníky, priľahlé verejné 
priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“. 

c) parkovaním  – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu nákupu, 
návštevy, zamestnania, naloženie alebo vyloženie nákladu). Parkovanie v závislosti na 
dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) alebo dlhodobé (nad dve 
hodiny). Osobitným prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla, 

d) odstavením  – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa 
nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska, prípadne v sídle 
prevádzkovateľa), 

e) zastavením  – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené 
nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo 
na zloženie nákladu, 

f) státím  – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, 
g) držite ľom vozidla  – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je takto zapísaná v dokladoch 

vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo 
jeho užívateľom, 

h) zvláštnym motorovým vozidlom  – najmä poľnohospodársky a lesný traktor, jeho príves, 
samohybný poľnohospodársky stroj a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj, 

i) starým vozidlom  – vozidlo, ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel, alebo 
má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. 
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 
dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z 
hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce. 

čl. 2. Parkovanie v obci 

1. Dočasné, krátkodobé a dlhodobé parkovanie (za predpokladu, že nemá charakter 
dlhodobého odstavenia a státia) v obci je možné len na vyhradených parkovacích miestach 
v obci  

- parkovisko pred kultúrnym domom - parc. č. 352, KN-C, 
- parkovisko pri zdravotnom stredisku - parc. č. 12/4, KN-C, 
- parkovisko pred požiarnou zbrojnicou - parc. č. 453, KN-C, 
- parkovisko pri základnej škole - parc. č. 520, KN-C, 
- parkovisko pri dome smútku - parc. č. 608/38, KN-C. 
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2. Parkovanie mimo týchto vyhradených miest musí byť vopred dohodnuté na obecnom úrade, 
kde bude určený čas a podmienky parkovania vozidla.  

3. Dlhodobé parkovanie vozidiel v obci na verejných priestranstvách alebo odstavovať pojazdné 
i nepojazdné vozidlá na miestnych komunikáciách v celej obci Kysak je zakázané. Obec na 
takéto parkovanie a odstavenie nemá vytvorené podmienky a  takýmto parkovaním by sa 
bránilo riadnemu a nerušenému užívaniu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií 
obyvateľom obce, ako aj návštevníkom obce. 

4. Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené a na 
chodníkoch, je zakázané zastavenie, státie a parkovanie všetkých druhov vozidiel.  

5. Povinnosťou každého držiteľa vozidla je parkovať alebo odstavovať vozidlo výlučne na 
svojom pozemku, teda využiť na odstavenie vozidla svoj dvor.  

6. Spôsob parkovania na verejnom priestranstve, kde to situácia umožňuje a nie je možné iné 
riešenie, musí byť vopred dohodnutý na obecnom úrade, kde bude určený čas a podmienky 
parkovania vozidla a stanovený poplatok.  

7. Poplatok je stanovený na 30 € ročne za osobné vozidlo (do 3,5t), so súhlasom obce vozidlo 
nad 3,5 t  50 € ročne.  

čl. 3. Zákaz parkovania v čase zvozu komunálneho a separovaného odpadu 

 Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa prísne zakazuje dlhodobo aj 
krátkodobo parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho 
a separovaného odpadu. Čas zvozu odpadu je určený v Zmluve o vývoze komunálneho odpadu 
podpísanej medzi obcou Kysak a firmou, ktorá zabezpečuje vývoz a je zverejnený obvyklým 
spôsobom. Prípadné zmeny termínu vývozu sú vopred oznamované v miestnom rozhlase. 

čl. 4. Zákaz parkovania v čase zimnej údržby miestnych komunikácií 

 Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia prísne zakazuje dlhodobo 
aj krátkodobo parkovať vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zimnej údržby. Zimnou 
údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, posyp komunikácií. Čas potreby 
prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok a rozhodnutia starostu obce. 

čl. 5. Výnimka zo zákazu parkovania na miestnych komunikác iách 

 Výnimka zo zákazu parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v čase 
zvozu komunálneho a separovaného odpadu a v čase zimnej údržby sa v zmysle tohto 
všeobecného záväzného nariadenia udeľuje : 
a)  vozidlám záchrannej zdravotnej služby, 
b) požiarnym vozidlám v čase zásahu, 
c) policajným vozidlám, 
d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané 

udalosti, 
e) komunálnej technike.  

čl. 6. Všeobecný zákaz 

1. Všeobecne sa zakazuje dlhodobo parkovať alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá 
na miestnych komunikáciách celej obce Kysak, a tým brániť riadnemu a nerušenému 
užívaniu miestnych komunikácií obyvateľmi obce Kysak a návštevníkom obce. 

2. Zakazuje sa okolo miestnych komunikácií vytvárať prekážky, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
cestnej premávky, bezpečnosť chodcov a tvoria bariéru pri zimnej údržbe (kamene, betónové 
alebo železné stĺpiky a pod.).  
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3. Umiestňovanie prístreškov, garáží a úprava plôch na parkovanie pre vozidlá na verejných 
priestranstvách 

4. Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a 
ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest je 
zakázané. 

5. Rovnako je zakázané vytvárať parkovacie miesta prekrývaním potokov betónovými 
prefabrikátmi bez povolenia príslušných orgánov.  

6. Je zakázané na verejných priestranstvách a pri miestnych komunikáciách vytvárať spevnené 
i nespevnené miesta na parkovanie (vysypávaním rozličného materiálu, betónovaním, 
asfaltovaním, dláždením) bez osobitného písomného súhlasu obce a bez následnej úhrady 
dane za užívanie verejného priestranstva a poplatku v zmysle čl. 2, ods. 6 tohto nariadenia. 

čl. 7. Sankcie 

1. Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia 
dopustí ten, kto z nedbanlivosti alebo úmyselne poruší toto nariadenie o zákaze parkovania 
vozidiel na miestnych komunikáciách a zabráni tým zvozu komunálneho alebo separovaného 
odpadu v danej časti obce, alebo zabráni vykonaniu zimnej údržby miestnej komunikácie, 
alebo iným spôsobom naruší prechod ostatných účastníkov premávky či poškodí verejnú 
zeleň. 

2. Dokladom o priestupku podľa čl. 3 tohto VZN je správa pracovníka povereného starostom 
obce kontrolou zberu smetných nádob, vykonávanou v čase zvozu odpadu v Kysaku za 
účasti pracovníkov firmy, ktorá zmluvne zabezpečuje vývoz odpadu z obce. 

3. Dokladom o priestupku podľa čl. 4 tohto VZN je správa pracovníka povereného starostom 
obce prevádzať zimnú údržbu miestnych komunikácií alebo správa firmy, ktorá vykonáva 
zimnú údržbu miestnych komunikácií dodávateľsky. 

4. Dokladom o priestupku, ktorým sa zamedzil a obmedzil rýchly prechod miestnou 
komunikáciou vozidlám záchrannej zdravotnej služby, požiarnym vozidlám v čase zásahu, 
policajným vozidlám, alebo vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimoriadnych opatrení, 
ktoré vyvolali nepredvídané udalosti, je osobný, prípadne telefonický oznam starostovi obce, 
prípadne pracovníkom obecného úradu. 

5. Dokladom o priestupku podľa článku 6 je zápis o opakovanej obhliadke vozidla odstaveného 
na miestnej komunikácii a skonštatovanie starostom obce, poslancom obecného 
zastupiteľstva alebo príslušnej komisii, že ide o naplnenie skutkovej podstaty čl. 6. 

6. V nadväznosti na toto VZN a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za vyššie uvedené 
priestupky možno uložiť pokutu držiteľovi vozidla alebo osobe, ktorá sa dopustila priestupku, 
do výšky 33,- €. Pokuta sa udelí rozhodnutím a splatná je v pokladni obce Kysak v hotovosti, 
poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet obce. 

čl. 8. Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 bolo schválené na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Kysaku dňa 31. 5. 2016 

2. VZN nadobúda právoplatnosť 15 dní po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom v Kysaku. 
 
 
 
              Ing. Ľubomír Krajňák 
           starosta obce  
 


