
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žehňa 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 

území obce Žehňa č. 1/2020 

 
 

 
  

Obec Žehňa v súlade s ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v platnom znení 

 

v y d á v a 

toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Žehňa 

 
/ďalej len „VZN“/ 

                   

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

                                                                                                                

1. Predmetom tohto VZN je vymedzenie niektorých úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel na území obce Žehňa, určenie podmienok dočasného parkovania 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území obce Žehňa v 

súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcou z určeného zvislého a vodorovného dopravného 

značenia a úprava spôsobu zabezpečenia prevádzky parkovacích miest. 

 

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

 

a) miestnymi komunikáciami - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve 

obce Žehňa a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 

miestnych komunikácií; 

b) vymedzenými úsekmi – úseky miestnych komunikácií, označené zvislými a vodorovnými 

dopravnými značkami, určenými na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej aj ako 

„parkoviská” alebo „parkovacie miesta”); 

c) motorovým vozidlom – vozidlo kategórie L, M1 a N1; 

d) dočasným parkovaním – dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií. 

 

 

 



 

§ 2 

Vymedzené úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie na území obce Žehňa 

 

1. Obec Žehňa určuje nasledovne vymedzené úseky miestnych komunikácii na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel: 

 

a) parkovacie miesta pred Lekárňou Salis Žehňa, Žehňa č. 26 

b) parkovacie miesta pred Slovenskou poštou, pobočka Žehňa, Žehňa č. 26 

c) parkovacie miesta pred Coop Jednota a Obecným úradom v Žehni, Žehňa č. 151 

 

2. Vymedzené úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie sú vyznačené 

schválenými a určenými vodorovnými a zvislými dopravnými značkami. 

 

3. Vymedzené úseky miestnych komunikácii podľa bodu 1. sú určené len pre krátkodobé dočasné 

parkovanie motorových vozidiel zákazníkov daných obchodných prevádzok a klientov obecného 

úradu v rozsahu doby najviac dvoch hodín a zamestnancov daných obchodných prevádzok 

a obecného úradu počas výkonu ich práce, najdlhšie však v rozsahu 10 hodín denne. 

 

4. Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii 

v rozsahu a za podmienok podľa bodu 3. je bezplatné. 

 

5. Na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii podľa bodu 1. je zakázané dlhodobé 

parkovanie motorových vozidiel nad rozsah alebo v rozpore s účelom podľa bodu 3. V prípade 

porušenia tohto zákazu bude motorové vozidlo odtiahnuté na náklady držiteľa motorového 

vozidla. 

 

§ 3 

Podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest 

 

1. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií podľa § 2 

tohto nariadenia zabezpečuje obec Žehňa (ďalej len „Prevádzkovateľ”). 

 

2. Prevádzkovateľ bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzku parkovacích miest, a to 

najmä udržiavať parkovacie miesta v stave spôsobilom na prevádzku – za týmto účelom je 

povinný zabezpečovať ich letnú a zimnú údržbu a odstraňovať závady v ich zjazdnosti.  

 

§ 4 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území obce sú 

oprávnení vykonávať: 

 

a) starosta obce, 

b) poverení zamestnanci obce. 

 

 



2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou je postihnuteľné ako priestupok podľa 

osobitných predpisov (napr. § 22 ods. 1, písm. l) zákona č 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 25 ods. 1, písm. o) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a 

o zmene a doplnení neskorších predpisov). 

 

3. Správneho deliktu sa dopustí právnická alebo fyzická osoba-podnikateľ, ak poruší toto 

všeobecne záväzné nariadenie, sankcie za spáchanie správneho deliktu upravuje osobitný predpis 

(§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

                                               

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN obce Žehňa sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žehni dňa   ...... 2020 

uznesením č. ....... 

3.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.08.2020. 

 

V Žehni dňa  12.06.2020 

 

 

                         

                                                                                                            Slavomír Lipták 

                                                                                                              Starosta obce  

 

                                                                                 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa 12.06.2020 

VZN schválené  dňa    ...    uznesením č.  

Účinnosť nadobúda dňa 01.08.2020 


