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Mestské zastupiteľstvo podľa čl. 67 a 68 Ústavy SR a v zmysle zák. č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (úplné znenie zák. č. 481/92 Zb.)
a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vydáva
dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta
Púchov.
5.3 Parkovanie na vymedzenom území mesta Púchov
4) Dočasné parkovanie vozidiel v CMZ je možné na základe SMS parkovacieho lístka, držby
platného parkovacieho lístka alebo parkovacej karty umiestnených na viditeľnom mieste za
predným sklom vozidla.
5) Úhradu uvedenú v čl. 5.4 ods. 1 písm. a) zaplatí platiteľ úhrady v parkovacom automate.
Dokladom je parkovací lístok a úhradu uvedenú v čl. 5.4. ods. 1 písm. c) zaplatí platiteľ
úhrady mobilnému operátorovi. Dokladom je potvrdzujúca SMS správa.
9)

Pokiaľ neobdrží platiteľ potvrdzujúcu správu v časovom limite do 30 sekúnd od
odoslania SMS na úhradu parkovného alebo obdrží správu o neúspešnom uhradení
parkovného, nemá uhradené parkovné a je povinný ho uhradiť iným spôsobom v súlade
s týmto VZN.

10) Parkovné prostredníctvom SMS taktiež nie je uhradené v prípade, ak evidenčné číslo
zaparkovaného vozidla sa nezhoduje s evidenčným číslom uvedeným v potvrdzujúcej
SMS o uhradení parkovného.
11) Parkovné prostredníctvom SMS je možné uhradiť prostredníctvom mobilnej
telekomunikačnej siete len slovenských operátorov.
5.4. Doklad o zaplatení Zaplatenie úhrady
1) Dokladom o zaplatení úhrady Zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie vozidla sa
preukazuje:
a) platným parkovacím lístkom vydaným parkovacím automatom na území mesta
Púchov,
b) platnou parkovacou kartou vydanou Mestom Púchov,
c) spätnou potvrdzujúcou SMS správa od mobilného operátora.

Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Púchov nadobúda platnosť dňom 7.12.2016 uznesením MsZ číslo 130/2016
a účinnosť dňom 1.2.2017.
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Príloha č. 1 sa dopĺňa o výšku úhrady za dočasné parkovanie formou SMS parkovacieho lístka
Príloha č.1
Výška úhrady za dočasné parkovanie
SMS parkovací lístok

60 minút

0,70 €

Lístok – prvé pásmo

60 minút

0,50 €

Lístok – druhé pásmo

60 minút

0,50 €

Karta typu A (do 3,5t)
( občan - vozidlo evidované na fyzickú osobu
nepodnikateľ )

Karta typu B (do 3,5t)
vozidlo evidované na IČO
Karta typu C ( do 3,5 t )
( bývajúci v pásme - rezident )
Karta typu D (nad 3,5t do 12t)

12 mesiacov

15,00 €

6 mesiacov

10,00 €

10 dní

2,50 €

12 mesiacov

15,00 €

6 mesiacov

10,00 €

10 dní

2,50 €

12 mesiacov

5,00 €

12 mesiacov

250 €

6 mesiacov

150 €

10 dní

15,00 €

Karta typu Z (do 3,5 t )
(ZŤP)

12 mesiacov

5,00 €

6 mesiacov

2,50 €

Karta typu ZZ ( do 3,5 t) (ZŤP vozíčkari)

12 mesiacov

bezplatne

Karta typu X (služobné)

1 deň až 12 mesiacov

bezplatne

Manipulačný poplatok za vystavenie
náhradnej karty

5,00 €
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