
 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 14/2019, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec na 
pripomienkovanie 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej15 dní predrokovaním obecného 

zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom 

sídle obce v tej istej lehote.  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová 

lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 

nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom 

úrade.  

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné 

kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú 

zdôvodnené, nebude Mesto Senec prihliadať.  

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote do 
05.decembra 2019: 

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, 

útvar právny a správy majetku 

elektronicky na adresu: podhoroval@senec.sk  

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, 

útvar  právny a správy majetku 

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r. 

prednostka  

 

 

Predložené na pripomienkovanie: 

vyvesené dňa 26.11.2019 

zvesené dňa ................... 

 

 



 

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. 14/2019, 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 dopĺňa organizáciu 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 dopĺňa nový Čl. 10 Všeobecne záväzného nariadenie Mesta 
Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta 
Senec, týkajúci sa spoplatnenia parkovacích miest na Slnečných jazerách v Senci 
 
 
 
 
Gestorský útvar: 
Útvar právny a správy 
majetku 
 

Schválil: 
Ing. Dušan Badinský 
primátor mesta  

Dátum schválenia: 
..... . ..... .2019 
Dátum účinnosti: 
........ . ...... .2019 

 
 
 
 
 
 



 

 
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. 14/2019,  
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: 
 
1. Za Čl. 9 sa vkladá sa nový Čl. 10, ktorý znie: 

 
„Čl. 10 

Spôsob a organizácia parkovania Slnečné jazerá  
 

1. Platenou zónou vymedzenou na dočasné parkovanie na Slnečných jazerách v Senci sú 
parkovacie miesta v týchto lokalitách: Slnečné jazerá – sever pri hlavnej recepcii, 
Slnečné jazerá – juh pri hlavnej recepcii. 

2. Parkovanie a státie na označených parkovacích miestach v zóne regulovaného 
parkovania je povolené len motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá 
nepresahuje 3 500 kg a rozmery vozidlá nepresahujú rozmery parkovacieho miesta 
a pre jednostopové motorové vozidlá (motocykel, skúter, moped). 

3. Prevádzková doba parkovacích miest v platenej zóne na Slnečných jazerách v Senci je 
nepretržitá, t.j. 24 hodín. 

4. Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) sa stanuje 
nasledovne:   
a) v lokalite Slnečné jazerá – sever pri hlavnej recepcii: 1€ s DPH /1 hodina, 2€ s DPH/ 

2 hodiny alebo 3 € s DPH/ deň, 
b) v lokalite Slnečné jazerá – juh pri hlavnej recepcii 1€ s DPH / deň. 

Uvedené ceny pre tieto lokality platia mimo letnej turistickej sezóny, počas letnej 
turistickej sezóny je cena parkovného 3€ s DPH/deň. 

Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka 
z parkovacieho automatu alebo zaslaním SMS. 

5. Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 
a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate bezodkladne po zaparkovaní 

vozidla na vybranom parkovacom mieste a tento parkovací lístok viditeľne 
umiestniť za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil vizuálnu 
kontrolu všetkých údajov na parkovacom lístku, 



 

b) zaslať SMS s EVČ na 2200 podľa pokynov uvedených na parkovacom automate 
alebo informačnej tabuli. Spätne obdrží SMS s parkovacím lístkom. Daňové 
doklady sú k dispozícii na www. smslistky.sk/parking. 

6. Úhrada za dočasné parkovanie sa preukazuje: 
a) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu, 
b) zaslanou SMS. 

7. Časovo nespotrebovaná časť úhrady za dočasné parkovanie sa platiteľovi nevracia. 
8. Ustanovenia Čl.5, Čl.6, Čl.7, Čl.8, Čl.9 a Čl.11  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2016 Mesta Senec o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 
úsekoch mesta Senec sa na parkovanie v platených zónach na Slnečných jazerách 
v Senci nevzťahujú.“ 

 
2. Pôvodný Čl.10 sa prečísluje na  Čl.11, Čl. 12 sa prečísluje na Čl.13, Čl. 13 sa prečísluje na 
Čl.14, Čl. 14 sa prečísluje na  Čl.15 a Čl. 15 sa prečísluje na Čl.16.  

  
 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 ..... . ..... .2019.  
3. Toto VZN bolo za účelom jeho vyhlásenia zverejnené na úradnej tabuli Mesta Senec a na 

webovom sídle Mesta Senec od ..................... do ..................... 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 
5. Toto VZN bude prístupné na Mestskom úrade v Senci a na webovom sídle Mesta Senec 

www.senec.sk. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


