
 

 

 

 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2021 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na zmenu zmenu výšky úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. 

Návrh na uznesenie: 

 
1. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. 
 

2. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec ktorým sa mení  a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. 

 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor mesta Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Prednostka MsÚ 
 
Referát VO a 
legislatívy 

Ing. Jarmila 
Répássyová 
JUDr. Igor Zelník 

 

 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      



 

 

 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      
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Návrh na zmenu výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch mesta Senec. 
 

Dôvodová správa 
 

V meste Senec je k dispozícii verejné spoplatnené parkovanie na 4 parkovacích plochách 
(pošta, mestský úrad, turecký dom a MsKS). Tieto parkovacie plochy sú vybavené 
parkovacími automatmi, ktorých ročná prevádzka si vyžaduje náklady vo výške: 4 132€ 
(odpis), ročný servis 2500 €, prevádzka elektronického platobného systému 3648€, nájom 
parkovacích miest 1539,46€,. Správa cestovného ruchu s.r.o. zamestnáva kontrolóra 
parkovísk, ktorého ročné náklady sú na úrovni 7200 €. Celkové ročné náklady na prevádzku 
parkovísk predstavujú sumu 19 019,46 €. Výnos z parkomatov za rok 2021 bol vo výške 
29 269,52 €. Zisk z uvedenej činnosti za rok 2021 bude na úrovni 10 250,06 €. 
 
Porovnanie cien v iných okresných mestách: 
Pezinok 0,50€/60min, elektronický parkovací lístok 0,60€/60min 
Galanta 0,50€/60min (každá ďalšia hodina 0,60€), elektronický lístok 0,60€/60min (každá 
ďalšia hodina 0,80€) 
Šamorín 0,50€/60min,  
Dunajská Streda 0,50€/60min. 
 
Na základe týchto faktov je navrhnuté zvýšenie poplatku za dočasné parkovanie motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v súlade s požiadavkami na prevádzku 
uvedenej činnosti a pripomienka Správy cestovného ruchu bola vyhodnotená v súlade 
s predkladaným materiálom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Senci, 03.12.2021 
 
 
Vypracoval: 
 
JUDr. Igor Zelník, referát legislatívy a VO 



M E S T O   S E N E C  
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 

 
 
 
 
 
Názov normy: 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ..../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch mesta Senec 
 
 
Druh normy:  Všeobecne záväzné nariadenie 
 
 
Účel normy: 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mení výšku poplatku dočasného parkovania motorových 
vozidiel na vymedzených úsekoch na území mesta Senec 
 
 
Oblasť platnosti: 
Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre všetkých užívateľov príslušných komunikácií a 
parkovísk 
 
 
Počet strán: 2 
 
 
 
Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 
Senec: 
Toto všeobecne záväzné nariadenie mení čl. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec 
č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. 
 
 
 
 
Gestorský útvar: 
Prednostka MsÚ 
Ing. Jarmila Répássyová 
Referát legislatívy a VO 
JUDr. Igor Zelník 

Schválil: 
Ing. Dušan Badinský 
primátor mesta  

Dátum schválenia: 
..... . ..... .2021 
Dátum účinnosti: 
........ . ...... .2021 

 
 
 
 
 

 



N Á V R H 
 

Mesto Senec podľa §6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov v spojení s §6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších  predpisov v y d á v a  toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. ..../2021,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec  
č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch mesta Senec  
(ďalej len „VZN“) 

 
Čl.1 

Úvodné ustanovenia 
 
Týmto VZN sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 Mesta Senec 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec 
nasledovne: 
 

Čl. 7 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa stanovuje: 

a) cena parkovacieho lístka z parkovacieho automatu 

0,50 € s DPH za 60 min. (0,40 € bez DPH + 0,10 € DPH) 

b) cena SMS  

0,60 € s DPH za 60 min. (0,48 € bez DPH + 0,12 € DPH) 

 
 

 Čl. 2 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 Mesta Senec o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec ostávajú 
v platnosti nezmenené. 

2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa ...........2021.  
3. Toto VZN bolo za účelom jeho vyhlásenia zverejnené na úradnej tabuli Mesta Senec a na 

webovom sídle Mesta Senec od ............2021 do ...........2021. 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
5. Toto VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Senci a na webovom sídle Mesta Senec 

www.senec.sk. 
 
 
 
 

........................................................ 
Ing. Dušan Badinský 

                   primátor 


