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Obecné zastupiteľstvo v obci Veľké Úľany v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách  /cestný zákon / v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto  

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie 

/ďalej len VZN/ 

Obce Veľké Úľany  č.  3/2020  o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách, na 

miestnych komunikáciách a plochách na území Obce Veľké Úľany 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia a  vymedzenia základných pojmov 

 

 

1/ Toto VZN upravuje : 

a) všeobecné zásady parkovania vozidiel na verejných priestranstvách v Obci Veľké Úľany  

b) užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla vyhradením  z verejného 

priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len 

vyhradené parkovanie),  

c) spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie, 

d) spôsoby užívania neverejného priestranstva na parkovanie. 

 

2/ Na účely tohto VZN sa rozumie usmerniť zároveň upraviť spôsob parkovania alebo státia vozidiel na 

pozemných komunikáciách, ostatných verejných aj neverejných priestranstvách na území Obce Veľké 

Úľany : 

a) verejným priestranstvom cesty, miestne komunikácie, všetky verejnosti voľne prístupné pozemky, 

spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, ak nie je 

osobitnou zmluvou dohodnuté inak, 

b) pozemnou komunikáciou komunikácia určená najmä na pohyb dopravných prostriedkov, cyklistov, a 

chodcov, 

c) 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, 

d) vozidlom motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo, 

e) parkovaním státie - 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, 

f) odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa nepoužíva (spravidla 

odstavenie vozidla v mieste bydliska poprípade v sídle prevádzkovateľa), 
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g) 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, 

h) státím - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie, 

i) držiteľom vozidla fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá 

je takto zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom vozidla osoba, ktorá je 

vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom, 

j) zvláštnym motorovým vozidlom najmä poľnohospodársky traktor a lesný traktor, jednonápravový 

kultivačný traktor a jeho príves, samohybný poľnohospodársky stroj a lesný stroj, pojazdný pracovný stroj 

alebo motorový ručný vozík, 

k) starým vozidlom je 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. 

l) neverejným priestranstvom na účely tohto VZN sú pozemky vo vlastníctve obce týmto VZN vyhradené 

ako neverejné  

3/ Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorovú dopravu a jednostopové vozidlá  

 

 

Článok II. 

Parkovanie na verejných priestranstvách 

 

1/ Na pozemných komunikáciách v obci je zastavenie a státie vozidiel povolené, v zmysle ustanovení 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iné ustanovenia 

tohto nariadenia. 

 

2/ Na verejnej zeleni, nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené a chodníkoch je zakázané 

zastavenie a státie všetkých druhov motorových vozidiel. 

 

3/ Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných plôch: 

 

a) komunikácie, na ktorých státie vozidiel nebude v rozpore so zákonom o cestnej premávke,  ktoré nie sú 

označené dopravnou značkou B 28 a B 29 /zákaz zastavenia a zákaz státia/, kde stojace vozidlá nebudú 

vytvárať prekážku v cestnej premávke v zmysle predpisov o pravidlách cestnej premávky, 

b) verejne prístupné parkoviská, spevnené plochy a ostatné odstavné plochy, ak to nie je v rozpore s týmto 

VZN, 

c) parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie osobitného 

predpisu. 

d) čiastočne alebo úplne na chodníku, ak to povaha a šírka chodníka umožňuje alebo takéto 

parkovanie je povolené príslušnou dopravnou značkou : 

____________________________________________________________________________________ 
1

) §52 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákon
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1/ Zvislou     

- IP 16 Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím, schválenými dodatkovými 

tabuľkami: 

aa) E13 – pre vyhradené parkovanie s evidenčným číslom vozidla, 

ab) E13 – pre vyhradené parkovanie s obchodným menom, 

ac) E 13 – pre vyhradené parkovanie s evidenčným číslom vozidla spolu s 

      E 15 – pre označenie miesta pre osobu so zdravotným postihnutím,  

               

2/ Vodorovnou 

- V10d – parkovacie miesta s vyhradeným státím. 

 

4/ Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 

v obci Veľké Úľany v čase od 20.00 do 6.00 h je zakázané vozidlám týchto kategórii: 

a) nákladné automobily - vozidlá kategórie N2, N3, 

b) autobusy kategórie M2, M3, 

c) prípojné vozidlá všetkých kategórií (O1, O2, O3, O4), 

d) zvláštne vozidlá 2) . 

 

5/ Parkovanie a státie vozidiel uvedených v Čl. II ods. 4 je povolené v čase od 6.00 hod do 

20.00 h pokiaľ to nie je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN alebo v rozpore s inou platnou 

právnou normou.    

6/ Obec Veľké Úľany na svojom území zriadila nasledovné parkoviská : 

 

- Parkovisko pred Kultúrnym domom  

- Pozdĺžne parkoviská na ulici Hlavnej 

- Parkovisko oproti cintorínu na ulici J. Fučíka 

- Parkovisko pri reštaurácii Enelin  /medzi budovami Domu služieb a Obecného úradu/ 

- Parkovisko pri Obecnom úrade 

- Parkoviská pri Centrálnom parku na parcele 1133/2 /za Ocú, KD, Zdravotné stredisko/ 

- Parkovisko na ulici Š. Majora pred ZŠ  

 

 

Článok III.   

Parkovanie nákladných motorových vozidiel 

 

 

1/ Na území Obce Veľké Úľany je státie, odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom 

priestranstve zakázané všetkým motorovým vozidlám , ktorých pohotovostná hmotnosť 

presahuje 3500 kg ako i všetkým prípojným vozidlám, zvláštnym motorovým vozidlám, 

nákladným motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a 

dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3500 kg. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2
) § 3 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z.z 
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2/ Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, 

mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavovanie svojich vozidiel 

vo vlastných alebo na tento účel prenajatých priestoroch. Nákladným motorovým vozidlám, 

špeciálnym vozidlám, mechanizmom a autobusom  zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú 

dopravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé parkovanie povolené na osobitne vyhradených 

priestoroch. 

 

3/ Obec Veľké Úľany môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre odstavenie nákladným 

motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusu zabezpečujúceho 

pravidelnú hromadnú dopravu osôb na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa. 
 

 

4./ Obec Veľké Úľany môže vymedziť osobitne vyhradený priestor pre odstavenie nákladných 

motorových vozidiel a kamiónov  na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa, na 

presne vymedzený čas a obdobie ďalej miesta určeného na parkovanie. 

 

 

Článok IV. 

Vyhradené parkovacie miesta 

 

 

1/ Parkovacie miesto je možné vyhradiť na verejných parkoviskách, parkovacích pásoch a 

pod., a to pre potreby: 

a) fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb, 

b) pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe parkovacieho preukazu. 

 

2/ Osobitné označenie vozidla sa môže používať na: 

a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím, 

              b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti, 

              d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom. 

 

3/ Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu. Parkovací preukaz môže 

používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Galante 

podľa osobitného predpisu. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s 

prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom.  

Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na  mieste vyhradenom pre vozidlá 

prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom parkovací preukaz musí byť na 

viditeľnom mieste vo vozidle. 

Vodič osobitne označeného vozidla podľa Článku 4 ods. 2 písm. b) a vodič vozidla 

s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to 

nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd 

povolený len vymedzenému okruhu vozidiel. 
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4/ Fyzickým osobám a právnickým osobám uvedeným v Článku 4 ods. 1 a) na verejných 

parkoviskách pred bytovými domami možno vyhradiť maximálne jedno parkovacie miesto,  

(ak bytový dom disponuje dostatočným počtom parkovacích miest v zmysle prepočtov nároku 

na statickú dopravu ) na iných verejných parkoviskách možno vyhradiť maximálne tri 

parkovacie miesta a osobe s ťažkým zdravotným postihnutím používajúcej „Parkovací preukaz 

pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ jedno parkovacie miesto. 

 

5/ Použitie dopravných značiek, povolenie na vyhradenie parkoviska a podmienky pre žiadateľa 

určuje obec Veľké Úľany len so súhlasom OR PZ Okresného dopravného inšpektorátu v 

Galante.3) 

 

6/ Vyhradené parkovacie miesto musí byť označené zvislým a vodorovným dopravným 

značením. Fyzické osoby a právnické osoby, ktorým bolo vydané povolenie na vyhradené  

parkovisko, sú povinné  si zvislé a vodorovné dopravné značenie zabezpečiť v súlade so 

zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z., vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ustanoveniami normy STN 

01 8020 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách. 

 

Pred osadením príslušného dopravného značenia sú povinné vyzvať odborného pracovníka 

obce Veľké Úľany resp. ODI OR PZ Galanta na posúdenie správnosti vyhotovenia dopravného 

značenia a dodržania STN 73 6056 – Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel. 

 

7/ Umiestnenie dopravného značenia musí byť v súlade so základnými zásadami umiestňovania 

jednotlivých druhov zvislého dopravného značenia, najmä bočné a výškové umiestnenie, ich 

vzdialenosti, usporiadanie a kombinácia. 

 

8/ Parkovacie miesto je vyhradené na celých 24 hodín denne, vrátane dní pracovného voľna a 

pracovného pokoja, pokiaľ nie je dodatkovou tabuľkou určené inak. 

 

9/ Ak má užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta záujem o predĺženie dohodnutej doby na 

trvalé parkovanie, je povinný najmenej 30 dní pred jej skončením požiadať obec Veľké Úľany 

o jej predĺženie. 

 

10/ V odôvodnených prípadoch, najmä ak žiadateľ porušuje zásady ochrany životného 

prostredia, zákon o cestnej premávke, zákon o pozemných komunikáciách a pod., Obec Veľké 

Úľany okamžite zruší povolenie na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta bez vrátenia 

pomernej časti dane za užívanie. 

 

11/ Po skončení doby platnosti vyhradeného parkovacieho miesta je užívateľ povinný do 30 dní 

uviesť vyhradené parkovacie miesto do pôvodného stavu, ak sa s obcou Veľké Úľany 

nedohodne inak. V opačnom prípade bude po uvedenej dobe vodorovné a zvislé dopravné 

značenie odstránené na jeho náklady 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3
) § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
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Článok V. 

Užívanie parkovacích plôch na komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 

 

 

1/ Na parkovanie a státie motorových vozidiel slúžia parkovacie a odstavné plochy označené 

príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením.  Ide najmä o: 

a) verejné parkoviská (bez organizovanej prevádzky), 

b) verejné a neverejné parkoviská vybudované na vlastnom alebo prenajatom pozemku, 

c) vyhradené parkovacie miesta (na základe povolenia Obce Veľké Úľany), 

d) vyhradené priestory (parkoviská, parkovacie pruhy a pásy pozdĺž komunikácií), 

ostatné komunikácie (uličné - medzi uličné), na ktorých zastavenie alebo státie nie je v rozpore 

s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z.,  ktoré nie sú označené dopravnou značkou - zákaz 

zastavenia a zákaz státia, ak sa tým neporuší § 23 zákona č. 8/2009. 

2/ Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad parkovísk zodpovedá fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá má parkovisko v správe, prenájme alebo užívaní. 

 

3/ Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho 

prevádzkovateľa, ak je: 

a) na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, 

b) na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené, 

c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky 4). 

 

4/ Všetci užívatelia vozidiel kategórii uvedených v Článku 2 ods. 4 sú povinní v čase od 20.00 

h do 6.00 h zabezpečiť ich parkovanie a státie vo vlastných alebo prenajatých objektoch a 

priestoroch 5). Zároveň sú povinní zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky 

životného prostredia ropnými látkami, pevnými a tekutými odpadmi a nad mieru primeranú 

pomerom neobťažovali obyvateľov hlukom, prachom, dymom, plynmi, pachmi, svetlom, 

tienením a vibráciami. 

5/Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s 

vozidlami akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo 

vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch zriadené na tento účel. Zároveň sú povinné 

zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia, najmä ropnými 

látkami, výfukovými plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre 

bežné používanie vozidla. 

6/Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné riešiť si parkovacie potreby pre novo 

realizované objekty a pre objekty, u ktorých sa mení funkčné využitie, na vlastnom pozemku.6) 

7/V odôvodnených prípadoch možno požiadať obec Veľké Úľany o vydanie súhlasu na trvalé 

parkovanie pre vozidlá uvedené v Čl. 2 ods. 4), ktorými fyzická osoba alebo právnická osoba 

vykonáva  podnikateľskú činnosť na parkoviskách vyčlenených na tento účel. Takéto 

parkovanie sa považuje za trvalé parkovanie podľa platného VZN Obce Veľké Úľany o 

miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Veľké Úľany. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
4

) § 43  zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

5
) § 7 písm. e) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave  

6
) § 8 ods.2 / Vyhl.  č. 532/2002 Z.z. 
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Článok VI. 

Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve 

 

1/ Držiteľ alebo vlastník vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady 

zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní 

odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty 

na náklady držiteľa vozidla. 

2/ Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste, vrátane chodníka, na 

náklady jeho prevádzkovateľa, ak je 

a) ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané 

b) ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko 

pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu a nemá príslušné označenie. 

c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je 

bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa 

na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí 

prekážku cestnej premávky 

3/ Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad (vozidlá kategórie 

M1, M1G a N1 sa považujú ako nebezpečný odpad ) a obec s ním naloží postupom podľa 

ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

4/ Obec Veľké Úľany je správcom miestnych komunikácií v zmysle 3d ods. 5 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. 

 

 
 

Článok VII. 

Umiestňovanie prenosných garáží, a prístreškov pre vozidlá na verejných 

priestranstvách 

 

 

1/ Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a 

ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest je zakázané. 

 

2/ Výnimky a povolenia: 

Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec v 

zastúpení starostom obce. 

 

 

Článok VIII. 

Neverejné priestranstvo 

 

1/ Obec Veľké Úľany určuje za neverejné priestranstvo: 

- parkovisko v areáli Základných škôl a Materských škôl /  medzi školskou jedálňou / 

- parkovisko na ulici J.A. Komenského pred budovou Komunitné centrum (neoficiálne 

parkovisko) 

2/ Na neverejnom priestranstve Obec reguluje parkovanie zábranami alebo iným spôsobom. 
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Článok  IX. 

Sankcie 

 

 

1/ Porušenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

2/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou 

oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt. Na konanie o uložení pokuty sa 

vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

3/ Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Veľké Úľany prostredníctvom starostu 

obce, kontrolóra obce, poverených zamestnancov obce, komisia pre výstavbu, životné 

prostredie a ochranu verejného poriadku a poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1/  Dňom  účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce č. 1/2005 o parkovaní a státí vozidiel na 

verejných priestranstvách zo dňa 1.4.2005 a Dodatok k VZN zo dňa 17.8.2005. 

2/ Toto VZN č. 3/2020 bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Úľanoch 

uznesením č.: 56-OZ/2020 bod č. 9  dňa 12.02.2020  

 

 

 

                                                                                                Ing. František Gőgh, DBA 

                                                                                                         starosta obce 


