Mesto Fiľakovo v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 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
VŠEOBECNE ZÁVÄNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 08/2012
O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA VYMEDZENOM ÚZEMÍ MESTA FIĽAKOVO
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje dočasné parkovanie
motorových vozidiel kategórie M (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá
a používajú sa na dopravu osôb) na vymedzenom území mesta Fiľakovo t.j. na vymedzených
úsekoch miestnych komunikácií (všeobecne prístupné a užívané ulice) a na parkoviskách vo
vlastníctve Mesta Fiľakovo.
§2
Parkovanie na vymedzenom území mesta Fiľakovo
(1) Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií
a parkoviská, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Fiľakovo nasledovne:
a) lokalita č. 1 – miestna komunikácia na ul. Radničnej so šikmým a pozdĺžnym státím
od budovy Mestského úradu až po križovatku ulíc Radničná - Malá,
b) lokalita č. 2 – parkovisko s kolmým státím oproti Mestského úradu,
c) lokalita č. 3 – parkovisko s kolmým státím vedľa prístupovej cesty k Hradu Fiľakovo,
d) lokalita č. 4 – miestna komunikácia na ul. Rázusovej s pozdĺžnym státím od
križovatky ulíc Rázusova - Hlavná až po križovatku ulíc RázusovaVajanského,
e) lokalita č. 5 – parkovisko s kolmým státím za Slovenskou poštou,
f) lokalita č. 6 – parkovisko so šikmým státím mimo komunikácie II/571 na ulici
Hlavnej oproti Mestskej knižnice a Mestského vlastivedného múzea,
g) lokalita č. 7 – parkovisko so šikmým státím mimo komunikácie II/571 na ulici
Hlavnej pri križovatke ulíc Hlavná - Biskupická oproti vjazdu z ulice
Biskupickej,
h) lokalita č. 8 – parkovisko s kolmým státím na Námestí padlých hrdinov,
i) lokalita č. 9 – parkovisko s kolmým státím pred Gymnáziom,
j) lokalita č. 10 – parkovisko so šikmým státím na ulici Biskupickej oproti VÚB,
k) lokalita č. 11 – parkovisko s kolmým státím na ulici Biskupickej pred VÚB,
l) lokalita č. 12 – parkovisko s kolmým státím pri križovatke ulíc BiskupickáMládežnícka,
m) lokalita č. 13 – parkovisko vedľa miestnej komunikácie na ulici Mládežníckej pri
Dome kultúry Mestského kultúrneho strediska.

(2) Dočasné parkovanie vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo je možné na
miestach označených zvislou dopravnou značkou IP 17a (Parkovisko – parkovacie miesta
s plateným státím) s dodatkovou tabuľou E 12 (Dodatková tabuľa s textom s uvedením
doby dočasného parkovania a výšky úhrady za dočasné parkovanie) a vodorovným
dopravným značením.
§3
Správa a údržba vymedzeného územia mesta Fiľakovo na dočasné parkovanie
(1) Správu a údržbu vymedzeného územia mesta Fiľakovo na dočasné parkovanie
motorových vozidiel vykonáva príspevková organizácia mesta Verejnoprospešné služby,
Farská lúka č. 3, 986 01 Fiľakovo. Správca vymedzeného územia mesta Fiľakovo na
dočasné parkovanie je právnickou osobou poverenou mestom Fiľakovo výberom úhrad za
dočasné parkovanie.
(2) Výnos z úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom Mesta Fiľakovo
(§ 6a, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách). Právnická osoba
poverená výberom úhrad za parkovanie v zmysle § 3, ods. (1) výnosy z úhrad za dočasné
parkovanie po vyúčtovaní predaja so sprostredkovateľmi predaja prevedie na účet Mesta
Fiľakovo jedenkrát mesačne v termíne vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho
mesiaca.
(3) Výška príspevku Mesta Fiľakovo pre správcu na výkon činností podľa § 3, ods. (1) sa
určuje vo výške 50 % výnosu z úhrad za dočasné parkovanie.
§4
Podmienky dočasného parkovania
(1) Za dočasné parkovanie na vymedzenom území mesta Fiľakovo sa platí úhrada za dočasné
parkovanie motorových vozidiel. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi
nevracia. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo vymedzenú dobu sa úhrada
neplatí.
(2) Doba vymedzená na dočasné parkovanie motorových vozidiel za úhradu je nasledovná:
a) pondelok – piatok od 6.00 hod. do 18.00 hod.
b) sobota od 7.00 hod. do 14.00 hod.
(3) Platiteľom úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Fiľakovo je vodič alebo držiteľ motorového vozidla (ďalej len „platiteľ úhrady“).
(4) Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vyberá na jedno parkovacie miesto
a dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel je:
a) neprenosná ročná parkovacia karta s 12 mesačnou platnosťou od dátumu vydania.
b) hodinový parkovací lístok s dobou platnosti 1, 2, 3,...hodín.
(5) Neprenosná ročná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie vozidla - časovo
neobmedzené státie na voľných parkovacích miestach, ktorého evidenčné číslo a doba
platnosti sú uvedené na tejto karte.
(6) Hodinový parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie vozidla - časovo obmedzené
státie na voľných parkovacích miestach po dobu vyznačenú na tomto lístku.
(7) Platnú parkovaciu kartu alebo platný parkovací lístok je platiteľ úhrady povinný umiestniť
za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné
z vonkajšej strany vozidla.
(8) Od platenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené vozidlá:
a) použité v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu pre
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím,

b) použité v súvislosti s prepravou osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ZŤP-S a ZŤP
súčasne označené osobitným označením O1 s právom prednosti v jazde,
c) lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti označené osobitným označením O3.
§5
Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie
(1) Úhradu uvedenú v § 4, ods. (4), písm. a) zaplatí platiteľ úhrady vopred v pokladnici
správcu vymedzeného územia na dočasné parkovanie v zmysle § 3, ktorý vydá potvrdenie
o úhrade (daňový doklad).
(2) Úhradu uvedenú v § 4, ods. (4), písm. b) zaplatí platiteľ úhrady u zmluvných
sprostredkovateľov predaja parkovacích lístkov. Parkovacie lístky budú vyhotovené vo
forme štítkov priamo na mieste predaja na prenosnej tlačiarni vybavenej internými
hodinami a kalendárom (možnosť automatického vloženia aktuálneho dátumu a času).
Sprostredkovateľ predaja parkovacích lístkov vydá potvrdenie o úhrade (daňový doklad).
(3) Zmluvu o sprostredkovaní predaja parkovacích lístkov uzatvára správca vymedzeného
územia na dočasné parkovanie ako osoba poverená výberom úhrad za dočasné parkovanie
v zmysle § 3, ods. (1). Prevádzka sprostredkovateľa predaja parkovacích lístkov musí byť
viditeľne označená nadpisom „PREDAJ PARKOVACICH LISTKOV“.
(4) Výšky úhrad uvedených v § 4, ods. (4), písm. a), b) sa určujú nasledovne:
a) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná fyzickým osobám: 21,00 €,
b) neprenosná ročná parkovacia karta vydaná právnickým osobám: 27,00 €,
c) hodinový parkovací lístok: 0,50 €/hod.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území mesta
Fiľakovo vykonávajú:
a) primátor mesta
b) poverení zamestnanci Mestského úradu vo Fiľakove
c) hlavný kontrolór mesta Fiľakovo
d) Mestská polícia mesta Fiľakovo
e) poslanci MZ mesta Fiľakovo v rozsahu svojich právomoci daných zákonom
o obecnom zriadení.
§7
Priestupky a sankčné opatrenia
Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov
sa dopustí platiteľ úhrady, ktorý pri dočasnom parkovaní motorovým vozidlom nerešpektuje
zvislé a vodorovné dopravné značky a porušuje povinnosti ustanovené týmto nariadením
mesta a obsadí vyhradené parkovacie miesto
a) takým spôsobom, že vozidlo je zaparkované mimo vyznačeného parkovacieho
miesta alebo tvorí prekážku v premávke parkoviska,
b) bez použitia platného parkovacieho lístka alebo platnej parkovacej karty oprávňujúcej
na tomto mieste stáť (neumiestni platný doklad o zaplatení úhrady podľa § 4, ods. (7)
a nepredloží ho ani kontrolnému orgánu podľa § 6.

c) Príslušníci Mestskej polície mesta Fiľakovo a poverení zamestnanci Mestského úradu
vo Fiľakove sú oprávnení za priestupky podľa § 7 uložiť pokutu v blokovom konaní
v zmysle zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30 €.
d) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto nariadenia, môže Mesto
Fiľakovo uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
§8
Zodpovednosť za škodu a riešenie sporov
(1) Mesto Fiľakovo ani organizácia vykonávajúca správu a údržbu vymedzeného územia na
dočasné parkovanie v meste Fiľakovo podľa § 3, ods. (1) nezodpovedá za stratu,
poškodenie a zničenie motorového vozidla, odstaveného na vyznačenom parkovacom
mieste spôsobené treťou osobou a neručí ani za veci odložené vo vozidle.
(2) Organizácia vykonávajúca správu a údržbu vymedzeného územia na dočasné parkovanie
v meste Fiľakovo podľa § 3, ods. (1) ručí za všetky škody, ktoré spôsobia jeho
zamestnanci pri svojej pracovnej činnosti.
(3) Parkovacie miesta vyznačené na vymedzenom území mesta Fiľakovo na dočasné
parkovanie nie sú strážené.
(4) Pre právne vzťahy medzi Mestom Fiľakovo alebo organizáciou vykonávajúcou správu
a údržbu vymedzeného územia na dočasné parkovanie v meste Fiľakovo podľa § 3, ods.
(1) a platiteľom úhrady podľa § 4, ods. (3) t.j. užívateľom vyznačených parkovacích miest
na vymedzenom území na dočasné parkovanie v meste Fiľakovo platí právo SR a to aj
v prípade, že platiteľom - užívateľom je cudzinec.
(5) V prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou medzi platiteľom úhrady
podľa § 4, ods. (3) t.j. užívateľom vyznačených parkovacích miest na vymedzenom území
mesta Fiľakovo a Mestom Fiľakovo alebo organizáciou vykonávajúcou správu a údržbu
vymedzeného územia na dočasné parkovanie v meste Fiľakovo podľa § 3, ods. (1) strany
sú oprávnení riešiť spor v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo
Fiľakove uznesením č. 14 zo dňa 28. 6. 2012.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. 7. 2012.

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta
Vyvesené: 13. 6. 2012
Vyhlásené: 13. 7. 2012

