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Mesto Nové Zámky podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov   

v y d á v a 

  

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Zámky  
č. .../ 2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Nové Zámky  

  
 

§ 1  
Úvodné ustanovenia  

  
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje  
  
a) všeobecné zásady a organizáciu dočasného parkovania motorových vozidiel (niekde 

skrátene len „vozidlo“) na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta  
     Nové Zámky (ďalej len „parkovacie miesta“),  
b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,  
c) vymedzenie úsekov parkovacích miest,  
d) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,  
e) spôsob úhrady za dočasné parkovanie a spôsob preukázania jej zaplatenia.  
  
(2) Toto VZN sa nevzťahuje na nemotorové vozidlá (bicykel, ručný vozík, záprahové 
vozidlo, náves (vozidlo), príves (vozidlo), vozík pre zdravotne postihnuté osoby / aj 
motorový) a jednostopové motorové vozidlá (motocykel, skúter, moped).  
  
(3) Prevádzku parkovacích miest podľa tohto VZN bude vykonávať právnická osoba 
zriadená Mestom Nové Zámky (ďalej len „mesto“) – príspevková organizácia 
NOVOVITAL Nové Zámky ( ďalej len „prevádzkovateľ“).   
  

§ 2  
Vymedzenie pojmov  

  
Na účely tohto VZN sa rozumie  
  
a) dočasným parkovaním motorových vozidiel platené parkovanie na miestach vyznačených 

zvislými dopravnými značkami IP 17a „Parkovisko - parkovacie miesta  s plateným 
státím“ a dodatkovou tabuľou E12 „Dodatková tabuľa s textom“ s uvedením doby 
dočasného parkovania, a príslušným vodorovným dopravným značením (ďalej len 
„platená zóna“),  
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b) parkovacím lístkom z parkovacieho automatu - lístok vydaný parkovacím automatom na 
dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených 
parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku,  

c)  SMS parkovací lístok  - lístok zaplatený formou SMS  na dočasné parkovanie, ktorý 
oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v 
platenej zóne do doby  vyznačenej na spätnej SMS správe.  

d) virtuálny parkovací lístok  - lístok zaplateným prostredníctvom mobilnej aplikácie  na 
dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených 
parkovacích miestach v platenej zóne do doby  vyznačenej vo virtuálnom  parkovacom 
lístku.  

e) predplatenou neprenosnou parkovacou kartou - parkovacia karta určená na opakované 
parkovanie v platenej zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať motorové vozidlo na všetkých 
nevyhradených parkovacích miestach v platenej zóne do doby vyznačenej na parkovacej 
karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo určitého motorového vozidla,  

f) predplatenou rezidentskou parkovacou kartou - parkovacia karta vydaná rezidentovi, keď 
je rezidentom  fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného parkovania.  

   
§ 3  

Organizovanie parkovania na verejnom priestranstve  
  

Dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vykonáva na:  
a) parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s kolmým, šikmým a pozdĺžnym státím,  
b) parkoviskách.  
  

§ 4  
Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie  

  
(1) Platenou zónou vymedzenou na dočasné parkovanie sú parkovacie miesta na týchto 
uliciach:  
Banskobystrická, B. Baldigarovcov, Björnsonova, Ernestova bašta, M. Flengera, Hollého,  
L.Kassáka, Kostolná, Kraskova, Kukučínova, Majzonovo námestie, M. Oláha, Petőfiho, Pod 
kalváriou, Podzámska, Pribinova, Pri gymnáziu, Radničná, F. Rákócziho, M. R. Štefánika, 
Tolstého, Turecká, a na týchto  
 parkoviskách:  
v lokalitách: Cisárska bašta (pri plavárni), Hollého (zubné stredisko), Podzámska (klub 
dôchodcov; okresný úrad), Pribinova (Bernolákov park), Turecká 1 (poisťovňa Allianz), 
Turecká 2 (pri plavárni), P. Várdayho.  
  

(2) V zóne s dopravným obmedzením „zákaz státia“ je dočasné parkovanie motorových 
vozidiel na miestnych komunikáciách možné len na miestach označených zvislou dopravnou 
značkou IP 17a „Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím“ a dodatkovou tabuľou 
E12 „Dodatková tabuľa s textom“ s uvedením doby dočasného parkovania, a príslušným 
vodorovným dopravným značením.   
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§ 5   
Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel   

  
(1) Za dočasné parkovanie motorových vozidiel v platenej zóne sa platí úhrada  
   
a) v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 18:00 hod., ak nie sú štátnym sviatkom a   
b) v sobotu v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod., ak táto nie je štátnym sviatkom.  
  
 (2) Prevádzka platených parkovacích miest (v platenej zóne) je zabezpečená parkovacími 
automatmi, ktoré slúžia k vydaniu parkovacieho lístka, SMS parkovacími lístkami 
, virtuálnymi parkovacími lístkami zakúpenými cez mobilnú aplikáciu na krátkodobé 
parkovanie; predplatenými parkovacími kartami, ktoré oprávňujú na opakované parkovanie 
v platenej zóne.  
 
(3) Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach je stanovená cenníkom, 
ktorý tvorí prílohu č. 1. tohto VZN. 

§ 6  
Spôsob platenia úhrady za parkovanie 

 
(1) V rámci prevádzkovej doby je vodič povinný zaplatiť parkovné na celú dobu odstavenia 
vozidla. Parkovné je možné uhradiť pomocou SMS - správy, pomocou mobilnej aplikácie, 
parkovacím lístkom z parkovacieho automatu, alebo predplatenou  parkovacou kartou. 

 
(2) Platiteľ úhrady je povinný platný parkovací lístok vydaný parkovacím automatom alebo 

parkovaciu kartu umiestniť za predné okno vozidla na viditeľné miesto tak, aby umožnil 
vizuálnu kontrolu všetkých údajov.  
 

(3) V prípade platenia parkovného formou SMS alebo virtuálneho parkovacieho lístka v 
mobilnej parkovacej aplikácii je úhrada vykonávaná bezhotovostne. Parkovaciu kartu  je 
možné zakúpiť  na predajnom mieste , ktoré určí prevádzkovateľ parkovacieho systému.  

 
(4) Zaplatenie úhrady sa preukazuje:  

a) správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie,  
b) notifikáciou mobilnej aplikácie potvrdzujúcej úhradu za dočasné parkovanie,  
c) parkovacím lístkom, 
d) parkovacou kartou. 

 
§ 7  

Oslobodenie od platenia parkovného 
 

Od platenia parkovného sú oslobodené motorové vozidlá parkujúce na vyhradených 
miestach pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých je prepravovaná osoba s 
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu osoby s 
ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa uplatňuje len za splnenia podmienky, že v 
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čase parkovania na vymedzenom úseku sa motorové vozidlo používa v súvislosti s 
prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím. V čase, kedy sa motorové vozidlo nepoužíva v súvislosti s prepravou držiteľa 
parkovacieho preukazu osoby ťažkým zdravotným postihnutím je vodič motorového vozidla 
povinný odstrániť parkovací preukaz z viditeľného miesta motorového vozidla a riadne 
uhradiť parkovné podľa tohto VZN. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 
sú oslobodení držitelia preukazov s osobitným označením „európsky parkovací preukaz“ a 
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

 
§ 8  

Úhrada prostredníctvom parkovacieho automatu 
  

(1) Parkovacie automaty sa nachádzajú priamo v zónach s voľným vjazdom, na verejne 
prístupných miestach, v blízkosti platených parkovacích miest.  
 

(2) Parkovací lístok  sa prostredníctvom parkovacieho automatu uhrádza v hotovosti. 
  
(3) Vodič motorového vozidla je povinný si zakúpiť parkovací lístok bezprostredne po 

zaparkovaní motorového vozidla.  
  
(4) Úhrada za parkovací lístok musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného 

parkovania motorového vozidla na parkovacom mieste v čase trvania  spoplatneného 
parkovania.   

 
(5) Parkovací automat vydá parkovací lístok ihneď po jeho zaplatení.  

 
(6) Doba trvania platnosti parkovacieho lístka závisí od výšky parkovného, ktorú vodič 

motorového vozidla prostredníctvom automatu uhradí.   
  
(7) Platný parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie vozidla v čase vyznačenom, na 

voľnom platenom parkovacom mieste v príslušnej zóne, v ktorej sa nachádza parkovací 
automat, ktorý parkovací lístok vydal. Parkovací lístok neumožňuje dočasné 
parkovanie vozidla na parkovacích miestach, ktoré sú dopravnou značkou vyhradené 
pre iné vozidlá.  

  
(8) Nespotrebovaná časť trvania úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia.  
  

   
 § 9  

Úhrada prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS 
  

(1) Ak sa vodič motorového vozidla  v zónach s voľným vjazdom rozhodne zaplatiť 
parkovací lístok prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS, je povinný urobiť 
tak bezodkladne  po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste.  Postup 
zaplatenia formou SMS je uvedený na informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené pri 
parkovacích miestach, resp. na www.parkovanienovezamky.sk. 
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(2) Na informačnej tabuli je uvedená výška úhrady za SMS parkovanie ,  telefónne číslo na 

ktoré je nutné SMS zaslať a vzor textu SMS, potrebný na zakúpenie parkovacieho 
lístka. 

 
(3) Platiteľ úhrady formou SMS je povinný zaslať text SMS v predpísanom tvare, podľa 

určeného vzoru, na telefónne číslo uvedené na informačnej tabuli podľa ods. 2.  
Nesprávny text SMS, nesprávne uvedené evidenčné číslo vozidla prípadne zaslanie 
SMS na nesprávne telefónne číslo majú za následok nezaplatenie úhrady.   

 
(4) Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými 

informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo 
uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným 
odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude doručená 
upozorňujúca SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného 
parkovného. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích 
miestach parkovanie bezplatné.  

 
(5) Dobu trvania plateného státia v hodinách si platiteľ úhrady určuje v texte SMS. 

Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej 
násobky pri prvotnej úhrade cez SMS a to až do doby 18.00 hod., teda na celú dobu 
spoplatneného státia v daný deň.  

 
(6) Predĺženie už uhradeného parkovného (uhradeného státia) je možné o ďalšie celé 

hodiny. 
 

(7) Zaplatenie úhrady formou SMS umožňuje dočasné parkovanie vozidla s evidenčným 
číslom uvedeným v SMS, po dobu trvania uvedenú v spätnej SMS na voľnom 
platenom parkovacom mieste v príslušnej zóne, okrem parkovacích miest, ktoré sú 
dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá.  

 
(8) Po skončení prevádzkovej doby každého pracovného dňa je možné si dopredu uhradiť 

parkovné pre nasledujúci pracovný deň. 
 

(9) Nespotrebovaná časť trvania úhrady za parkovací lístok sa platiteľovi úhrady nevracia.  
 

(10) Platiteľ úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS je na požiadanie 
povinný sprístupniť kontrolnému orgánu v súlade s § 12 , spätnú SMS správu 
potvrdzujúcu zaplatenie úhrady.  
 

§ 10  
Úhrada prostredníctvom mobilnej aplikácie 

  
(1) Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v 

mobilnej parkovacej aplikácii je potrebné vykonať ihneď po zaparkovaní vozidla. 
Postup je uvedený na www.parkovanienovezamky.sk a na parkovacích automatoch. 
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(2) Úhrada virtuálneho parkovacieho lístka cez mobilnú aplikáciu je vykonaná 
bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty. 
 

(3) Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič 
motorového vozidla zakúpený virtuálny parkovací lístok.  

 
(4) Platiteľ úhrady prostredníctvom mobilnej aplikácie  je na požiadanie povinný 

sprístupniť kontrolnému orgánu v súlade s § 12 , virtuálny parkovací lístok 
vygenerovaný mobilnou aplikáciou potvrdzujúci zaplatenie úhrady.  

§ 11  
Parkovacie karty  

 
(1) Pre účely tohto VZN sa parkovacou kartou rozumejú:  

a) neprenosná parkovacia karta,    
b) rezidentská parkovacia karta,   
c) EKO neprenosná parkovacia karta.  

  
(2) Parkovacie karty vydá prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť 
podaná osobne na predajnom mieste alebo elektronicky. Karta bude vydaná žiadateľovi, 
ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky pre ich vydanie, po zaplatení úhrady za parkovaciu 
kartu v pokladni, alebo prevodným príkazom na účet prevádzkovateľa.  Žiadosť a podrobné 
informácie sú dostupné na www.parkovanienovezamky.sk . 
 
(3) Výška úhrady za jednotlivé druhy parkovacích kariet, úhrada za zmenu údajov na 
parkovacej karte a úhrada za vydanie duplikátu parkovacej karty v prípade jej straty, 
odcudzenia alebo poškodenia sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 1. tohto VZN.  

 
(4) Neprenosná parkovacia karta sa vydáva u prevádzkovateľa parkovacích miest po 
uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a 
konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla k oprávneniu držiteľa parkovacej karty s 
týmto motorovým vozidlom v platenej zóne parkovať. Pre vydanie neprenosnej parkovacej 
karty je žiadateľ povinný predložiť listinnú kópiu originálu a originál osvedčenia o 
evidencii vozidla, na ktoré má byť neprenosná parkovacia karta vydaná. Vlastník, resp. 
držiteľ motorového vozidla musí byť totožný s osobou žiadateľa.  

 
(5) Rezidentská parkovacia karta sa vydáva u prevádzkovateľa parkovacích miest na 
základe písomnej žiadosti a po uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. 
Rezident musí byť zároveň vlastníkom resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada 
parkovaciu kartu vydať. Pri vydaní parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť 
občiansky preukaz a listinnú kópiu originálu a originál osvedčenia o evidencii motorového 
vozidla, ktorého vlastníkom resp. držiteľom je.  

 
(6) EKO neprenosná parkovacia karta umožňuje počas vyznačenej doby platnosti 
dočasné parkovanie vozidla s uvedeným evidenčným číslom vozidla, na voľnom platenom 
parkovacom mieste s voľným vjazdom, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou 
značkou vyhradené pre iné vozidlá. EKO neprenosnú parkovaciu kartu vydá 
prevádzkovateľ fyzickej alebo právnickej osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v meste 
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Nové Zámky, ktorá je zároveň držiteľom vozidla, ktoré je poháňané výlučne 
elektromotorom (v technickom preukaze vozidla je zapísaný druh paliva/zdroj energie len 
elektrická energia).   

 
(7) Držitelia parkovacích kariet nie sú oprávnení akokoľvek ich upravovať, duplikovať 
alebo zhotovovať ich napodobeniny. Ak dôjde k akejkoľvek úprave, duplikácii alebo k 
zhotoveniu napodobeniny parkovej karty, parkovacia karta stráca platnosť.  

 
(8) Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu parkovacej karty, držiteľ parkovacej karty je 
povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a 
poškodenú parkovaciu kartu vrátiť. Prevádzkovateľ v takom prípade vydá držiteľovi na 
jeho žiadosť novú parkovaciu kartu rovnakého druhu s platnosťou na dobu do uplynutia 
platnosti pôvodnej parkovacej karty, teda tej, za ktorú sa vydáva náhradná. V prípade, že k 
zničeniu poškodeniu alebo strate parkovacej karty dôjde v dôsledku dopravnej nehody, 
požiaru alebo krádeže, držiteľ je povinný predložiť o tom potvrdenie od príslušného orgánu 
polície.  

 
(9) Ak prestane držiteľ parkovacej karty používať vozidlo, na ktoré mu bola parkovacia 
karta vydaná z dôvodu zmeny vlastníka, resp. držiteľa motorového vozidla, je povinný o 
tom informovať  prevádzkovateľa  parkovacích  miest  a  parkovaciu 
 kartu  je  povinný prevádzkovateľovi  parkovacích  miest  vrátiť.  
Prevádzkovateľ  mu  vydá  na  jeho žiadosť novú parkovaciu kartu na evidenčné číslo 
nového motorového vozidla s platnosťou do uplynutia doby platnosti pôvodnej parkovacej 
karty.  

 
(10) Ak dôjde k zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného 
čísla motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej 
karty povinný o tom informovať prevádzkovateľa parkovacích miest a pôvodnú parkovaciu 
kartu vrátiť. Prevádzkovateľ parkovacích miest mu vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu 
kartu  s novými údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej 
parkovacej karty.  
 

§12  
Kontrolná činnosť  

  
Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN vykonáva: 
a) mestská polícia Mesta Nové Zámky 
b) poverení zamestnanci prevádzkovateľa 
 

§ 13  
Prechodné ustanovenie  

  
Parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú v platnosti do 
doby na nich vyznačenej.   
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§ 14  
Zrušovacie ustanovenie  

  
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 8/2015 účinné od 
25.10.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 
miestnych komunikácií na území mesta Nové Zámky. 
  
 
 

§ 15  
Záverečné ustanovenia  

  
(1) Toto VZN Mesta Nové Zámky bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva  
v Nových Zámkoch č. 363/161220.  
  
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 2. 2021.  
                      

 

 

 

                                                                                                  PhDr. Mgr. art. Otokar Klein  
                                                                                                              primátor mesta 
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Príloha č. 1 – CENNÍK 

 
 

1. Parkovacie lístky 
 
parkovací lístok z 
automatu

platba pomocou 
SMS

platba pomocou 
mobilnej aplikácie 

60 minút 60 minút 60 minút

0,5 0,65 0,5

 
 
2. Parkovacie karty 
 

jedno 
ročná

polročná štvrťročná mesačná
jedno 
ročná

polročná štvrťročná mesačná
jedna 
/rok

druhá/ 
rok

170 85 45 17 120 60 35 15 40 60

neprenosná parkovacia karta rezidentská kartaneprenosná EKO parkovacia karta

 
  
3. Zmeny údajov 
 
Zmena údajov na parkovacej 
karte a následné vydanie novej 
parkovacej karty 

Vydanie duplikátu parkovacej 
karty v prípade jej straty  

10 20 

 
 
Ceny sú uvedené v EURÁCH vrátane DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nových Zámkoch 1.2.2021 
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