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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KVAKOVCE 

o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

a na verejných priestranstvách na území obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. 

 

Obec Kvakovce na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom riadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kvakovce č. 1/2019 

 o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a na 

verejných priestranstvách na území obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. 

 

Článok 1. 

Vymedzené úseky miestnych komunikácií  

a verejných priestranstiev na území obce Kvakovce 

 

Na účely organizovania dopravy na území obce Kvakovce v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sa 

ustanovujú nasledovné úseky miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (ďalej len MK) na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) so spoplatneným 

parkovaním podľa tohto nariadenia :  

 

a) parkovacie miesta na miestnej komunikácii na ul. Ku prístavu, Nábrežná, Rybárska, Nad 

prístavom 

b) parkovisko na ulici Ku prístavu a Nábrežná 

c) parkovisko pod pohostinstvom Plecháč 

d) ostatné parkovacie a odstavné plochy na verejných priestranstvách vo vlastníctve a v správe obce 

Kvakovce 

 

Článok 2.  

Doba spoplatnenia dočasného parkovania vozidiel 

 

Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne:  

a) v úseku podľa Článku 1., písmeno a), b),c),d) v pondelok až nedeľa v čase od 08. 00 hod do 21.00 

hod  

b) v úseku podľa Článku 1 písmeno a), b) c), d) pondelok až nedeľa v dobe od 21.00 hod do 08.00 

hod. 
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Článok 3. 

Spôsob úhrady za dočasné parkovanie vozidiel 

 

a) úhradu za parkovanie vozidla vykoná vodič alebo držiteľ vozidla (ďalej len platiteľ úhrady) a to 

bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla.  

b) úhradu zaplatí platiteľ úhrady spoplatnenou SMS cez SMS parkovací systém.  

c) dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie vozidla je spätná SMS potvrdzujúca 

vykonanie úhrady.  

 

Článok 4. 

Výška úhrady za dočasné parkovanie vozidiel 

 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie v úseku podľa Článku 1, písmeno a) b) c) d) v dobe podľa 

Článku 2, písmeno a) je stanovená: * vo výške 70,- centov za každú aj začatú hodinu 

 

2. Výška úhrady za dočasné parkovanie v úseku podľa Článku 1, písmeno a) b) c) d) v dobe podľa 

Článku 2, písmeno a) je stanovená: * vo výške 2,20,- EUR jednorázovo na celý časový úsek 

uvedený v § 2, písmeno a) t.j. od 8.00 hodiny do 21.00 hodiny.  

 

3. Výška úhrady za dočasné parkovanie v úseku podľa Článku 1, písmeno a) b) c) d) v dobe podľa 

Článku 2, písmeno b) je stanovená: * vo výške 2,70,- EUR jednorázovo za celý časový úsek 

uvedený v § 2, písmeno b) t.j. od 21.00 hodiny do 08.00 hodiny.  

 

4. Od úhrady za dočasné parkovanie vozidiel sú oslobodené služobné vozidlá orgánov Policajného 

zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, služobné vozidlá obce Kvakovce, Hasičského a 

záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby a vozidiel správcu komunikácií. 

 

5. Od úhrady za dočasné parkovanie vozidiel v dobe podľa Článku 2, písmeno a) sú oslobodené 

vozidlá vo vlastníctve rezidentov (vlastníkov rekreačných chát a obyvateľov obce Kvakovce) 

s potvrdením od obce Kvakovce umiestneným na viditeľnom mieste za čelným sklom.  

  

6. Prevádzkovateľ v prevádzkovom poriadku určí telefónne číslo, označenie parkovacej zóny, tvar 

odosielanej SMS správy pre úhradu parkovania ako aj iné technické špecifikácie SMS 

parkovacieho systému.  

 

7. SMS parkovací lístok sa považuje za platný momentom doručenia spätnej SMS správy 

potvrdzujúcej vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. SMS parkovací lístok umožňuje dočasné 

parkovanie po dobu uvedenú v potvrdzujúcej SMS.  

 

8. SMS parkovací lístok sa považuje za neplatný ak sa EČV zaparkovaného vozidla nezhoduje s EČV 

uvedeným v spätnej potvrdzujúcej SMS správe. Neplatný je aj parkovací lístok v ktorom sa 

nezhoduje označenie zóny so zónou v ktorej je zaparkované vozidlo.  
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9. Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi úhrady nevracia. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 11.2.2019 a zvesený dňa 

1.3.2019  

 

2. Lehota na pripomienkovanie skončila dňa 1.3.2019. 

 

3. Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo v Kvakovciach dňa 6.3.2019 

uznesením č. 12/2019  

 

4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Kvakovce dňa 7.3.2019 a zvesené bolo dňa 

5.4.2019.  

 

5. Toto VZN nadobúda účinnost' dňa 1.5. 2019. 

 

 

 

 

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ 
          starosta obce 

 


