Prevádzkový poriadok pre zónu plateného parkovania
v meste Veľký Krtíš
Podnik verejnoprospešných služieb mesta
Veľký Krtíš
_________________________________________________
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš, so sídlom na ul. J. A. Komenského č. 3 vo
Veľkom Krtíši vydáva Prevádzkový poriadok PVPS pre zónu plateného parkovania v meste Veľký Krtíš,
ktorý bol schálený Uznesením č. 79/2012 z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši,
ktoré sa konalo 13. júna 2012.
Čl. I
Predmet úpravy
1) Z verejného priestranstva vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš sa vymedzuje „Zóna s dopravným
obmedzením“ v katastri mesta Veľký Krtíš, vyznačená príslušným zvislým a vodorovným
dopravným značením v zmysle zákona NR SR 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky ministerstva vnútra SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
doplnkov.
2) Predmetný prevádzkový poriadok upravuje podmienky krátkodobého parkovania na parkovacích
miestach na vymedzených komunikáciách v meste Veľký Krtíš, ako je bližšie špecifikované v čl.
II, bod 1. tohto prevádzkového poriadku a je záväzný pre všetky subjekty parkujúce na týchto
parkovacích miestach.
Čl. II
Zóna plateného parkovania
1) Prevádzkový poriadok platí v Zóne s dopravným obmedzením a plateným parkovaním v meste
Veľký Krtíš, ktorá je vymedzená dopravnými značkami IP24a a IP24b (ďalej len „Zóna“).
Parkoviská v Zóne, na ktoré sa vzťahuje tento prevádzkový poriadok sú označené dopravnými
značkami IP 16 s informačnou tabuľou, ktorá informuje o podmienkach parkovania.
2) Plán s detailným grafickým vymedzením Zóny tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku a
je k dispozícií na predajnom mieste prevádzkovateľa.
3) Každý subjekt, ktorému v zmysle tohto parkovacieho poriadku vzniká právo parkovať v Zóne je
povinný a zaväzuje sa dodržiavať tento prevádzkový poriadok.
4) Prevádzka parkovacích miest v Zóne je zabezpečená prostredníctvom jednorazových parkovacích
kariet, SMS parkingom a predplatnými parkovacími kartami (ďalej len „NPK, NPKOZ , VPK,
NPK - V), ktoré oprávňujú k opakovanému parkovaniu v Zóne.
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Čl. III
Prevádzková doba – spoplatnenie parkovania
1) Prevádzková doba parkovacích miest je:
Pondelok – Piatok: 07.30 – 17.00 hod.
Sobota: 07.30 – 13.00 hod.
Nedeľa: bezplatne
Počas uvedenej doby je parkovanie spoplatnené v súlade s aktuálnym cenníkom, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.
2) Parkovanie v v Zóne mimo prevádzkovej doby, počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja
uznaných na území SR, je bezplatné.
3) Upravuje sa státie vozidiel (v zmysle zákona 8/2009 Z. z. a vyhlášky č. 9/2009 Z. z.)na miestnych
komunikáciách vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením mesta Veľký Krtíš a spôsob
vyberania poplatku za krátkodobé státie vozidiel. Vodič je povinný po jeho odstavení označiť
vozidlo platnou parkovacou kartou, správne použitou /čl. IV. ods. 2, písm. a), b)/, odoslaním SMS
na t. č. 2200 (Čl. V.). Dokladom o zaplatení poplatku je platná parkovacia karta alebo SMS.
4) Vozidlo môže stáť len na voľných vyhradených parkovacích miestach.
5) Na voľných vyhradených parkovacích miestach môže stáť vozidlo, ktorého vodič umiestni
príslušnú parkovaciu kartu:
a) jednorázovú parkovaciu kartu - ihneď
b) prostredníctvom SMS - ihneď
c) prenosnú parkovaciu kartu – ihneď
d) neprenosnú parkovaciu kartu – ihneď.
Čl. IV
Platba parkovného prostredníctvom jednorazovej parkovacej karty
1) Použitie jednorázovej parkovacej karty umožňuje vozidlu stáť na parkovacom mieste po dobu
vyznačenú na tomto druhu parkovacej karty.
2) Jednorázová parkovacia karta je:
a) platná vtedy, keď je na nej presne a viditeľne označené (odtrhnutím príslušného označenia
dňa umiestneného po okrajoch parkovacej karty a predierovaním príslušnej kolónky
označujúcej minútu, hodinu a mesiac) odstavenia vozidla na voľnom vyhradenom
parkovacom mieste
b) správne použitá, keď je umiestnená za čelným sklom vozidla na viditeľnom mieste tak, aby
bolo možné z nej pri kontrole zistiť údaje uvedené v bode 2, písm. a), aj v neprítomnosti
vodiča.
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3) Vodič vozidla je povinný zakúpiť si príslušný počet jednorázových parkovacích kariet vydaných
Podnikom verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš. PVPS je povinný za týmto účelom
vytvoriť dostatočný počet predajných miest.
Čl. V
Platba parkovného prostredníctvom mobilného telefónu
1) Užívateľ parkovacieho miesta s prevádzkou zabezpečenou parkovacími automatmi môže parkovné
uhradiť aj prostredníctvom mobilného telefónu a to zaslaním SMS správy na tel. číslo 2200 v
tvare:
Pásmo 1: VK_A1_EČV
(EČV - evidenčné číslo vozidla, _ znamená medzeru)
Úspešná úhrada parkovného formou zaslania SMS sa považuje od momentu doručenia
potvrdzujúcej SMS, ktorá slúži ako parkovací lístok na 70 minút parkovania.
2) Potvrdzujúci SMS parkovací lístok o úhrade parkovného obdrží užívateľ parkovacieho miesta
spravidla do 15 sekúnd od odoslania SMS správy podľa bodu 1. Pokiaľ potvrdzujúcu správu
užívateľ neobdrží v stanovenom časovom limite alebo obdrží správu o neúspešnom uhradení
parkovného, parkovné nie je uhradené. V takomto prípade je užívateľ povinný si vybrať iný
spôsob úhrady parkovného v súlade čl. III, ods. 5 tohto prevádzkového poriadku.
3) Cena SMS správy podľa bodu 1 je základná 70 minútová sadzba za parkovné v v Zóne stanovená
pre platbu cez mobilný telefón podľa platného cenníka tohto prevádzkového poriadku.
4) Možnosť platby parkovného prostredníctvom mobilného telefónu je prístupná všetkým užívateľom
služieb mobilných operátorov na území SR (neplatí pre roamingové služby) s aktívnou službou
zasielania a prijímania SMS.
5) SMS parkovací lístok nebude doručený, ak:
- nebudú vyhovujúce podmienky na realizáciu služby (výpadok siete a pod.)
na predplatnej karte nie
je dostatočná výška finančných prostriedkov,
- MSISDN (mobilné telefónne číslo) zákazníka je podľa kritérií jednotlivého mobilného operátora
zaradené do skupiny, ktorým nie je umožnené využívať službu.
6) Daňový doklad za úhradu parkovného prostredníctvom mobilného telefónu si môže užívateľ
parkovacieho
miesta
vytlačiť
z
web
stránky
prevádzkovateľa:
http://www.smslistky.sk/parking/public/login.php a to na základe kódu príslušného SMS
parkovacieho lístka.
7) Užívateľ parkovacieho miesta, ktorý uhradí parkovné prostredníctvom mobilného telefónu v
súlade s vyššie uvedeným, obdrží bezplatnú pripomienkovú SMS správu 10 min pred ukončením
platnosti času parkovania v znení: „EEI: Váš čas na parkovanie vyprší za 10 min. Na predĺženie
pošlite pôvodnu objednávaciu SMS na čislo 2200, čas sa Vám predĺži o 70 min“.

3

Čl. VI
Platba parkovného prostredníctvom neprenosných a prenosných parkovacích kariet
1) Prenosná parkovacia karta (PPK) umožňuje stáť vozidlu na voľnom vyhradenom parkovacom
mieste bez časového obmedzenia.
2) Neprenosná parkovacia karta (NPK) umožňuje stáť vozidlu na voľnom vyhradenom parkovacom
mieste bez časového obmedzenia, ktorého evidenčné číslo je na tejto parkovacej karte vyznačené.
3) Neprenosná parkovacia karty pre obyvateľa zóny (NPKOZ) bude vydaná osobne po predložení
občianskeho preukazu a a OEV v prípade, že je v obidvoch dokladoch uvedený zhodný trvalý (nie
prechodný) pobyt držiteľa motorového vozidla v zóne s dopravným obmedzením.
V zóne s dopravným obmedzením platí vymedzenie bezplatného parkovania len na ulicu trvalého
pobytu občana.
V prípade parkovania v inej časti zóny s dopravným obmedzením, teda mimo ulice trvalého
pobytu, je pre takéhoto občana parkovanie spoplatnené podľa platného cenníka.
4) Neprenosná parkovacia karta – PZ bude vydaná príslušníkom Policajného zboru (OOP PZ a ODI)
na základe písomného menného zoznamu podľa stanovených podmienok.
Zľavnená PK sa vydá len pre príslušníkov PZ, ktorí sú v službe a aktívne sa podieľajú na zabezpečení
poriadku len v meste Veľký Krtíš ( poriadková a dopravná polícia, nie ostatní administratívni
zamestnanci ) pokiaľ splnia nasledujúce podmienky:
a) príslušník PZ má nárok na vydanie PK na jedno motorové vozidlo, ktorého je
vlastníkom,
b) na vystavenie výnimky je nutné predložiť k nahliadnutiu technický preukaz od
motorového vozidla, na ktoré zľavnenú PK požaduje, služobný preukaz – k nahliadnutiu
a musí byť uvedený na aktuálnom zozname (tieto doklady musia byť totožné ),
c) túto zľavnenú PK môže používať výhradne len osoba, ktorej bola zľavnené PK vydaná,
pokiaľ motorové vozidlo vedie iná osoba, je povinná si zakúpiť parkovaciu kartu,
d) Okresné riaditeľstvo PZ vo Veľkom Krtíši má povinnosť pri personálnych zmenách
zoznamy zamestnancov aktualizovať a o zmenách informovať PVPS mesta Veľký Krtíš.

5) Neprenosná parkovacia karta – darcovia krvi, bude vydaná darcom krvi, ktorí majú trvalý pobyt vo
Veľkom Krtíši podľa stanovených podmienok .
Na bezplatné parkovanie v meste pre darcov krvi, ktorí sú ocenení plaketou prof. MUDr. Jána
Jánskeho, zlatá, diamantová a prof. MUDr. Jána Kňazovického. Týmto darcom bude vystavená
parkovacia karta – výnimka, pokiaľ splnia nasledujúce podmienky:
a) darca má nárok na výnimku na jedno motorové vozidlo, ktorého je vlastníkom,
b) na vystavenie výnimky je nutné predložiť k nahliadnutiu technický preukaz od
motorového vozidla, na ktoré výnimku požaduje, občiansky preukaz –
k nahliadnutiu a preukaz držiteľa plakety ( tieto doklady musia byť totožné ),
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c) túto výnimku môže používať výhradne darca, pokiaľ motorové vozidlo vedie iná
osoba, je povinná si zakúpiť parkovaciu kartu,
d) výnimka sa vystavuje výhradne darcom krvi, ktorí majú trvalý pobyt v meste
Veľký Krtíš

6) PVPS na základe písomnej žiadosti môže vydať vyhradzovaciu parkovaciu kartu, na ktorej je
vyznačené miesto - ulica, na ktorom sa nachádza vyhradené parkovacie miesto – box.
7) Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta môže byť právnická i fyzická osoba, ktorá o to
požiada a má súhlas PVPS mesta Veľký Krtíš.
8) Vyhradzovacia parkovacia karta sa vydáva pre obyvateľov mimo zóny s dopravným obmedzením.
V zóne s dopravným obmedzením vyhradzovaciu parkovaciu kartu si majú možnosť zakúpiť len
právnické osoby výlučne len pred svojou prevádzkou.
9) Prenosnú parkovaciu kartu , neprenosnú parkovaciu kartu, vyhradzovaciu parkovaciu kartu
vydáva a predáva výlučne Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš.
10) Správne použitá dlohodobo platná PK je, keď je umiestnená za čelným sklom vozidla na
viditeľnom mieste tak, aby bolo možné z nej pri kontrole zistiť údaje o platnosti PK
aj
v neprítomnosti vodiča.
11) Primátor mesta môže udeliť výnimku zo systému plateného parkovania v rámci zóny s dopravným
obmedzením mesta Veľký Krtíš vyplývajúcej z tohto prevádzkového poriadku. Udelenie výnimky
nie je nárokovateľné. Každá žiadosť o udelenie výnimky sa posudzuje jednotlivo.
12) Parkovacie karty, ktorých skončila doba platnosti, nie je potrebné vrátiť PVPS mesta Veľký Krtíš.
13) Zamestnanci MsÚ majú vyhradené parkovacie miesta k bezplatnému parkovaniu za budovou MsÚ
počas pracovnej doby.
Čl. VII
Dopravné značenie a podmienky parkovania
1) Voľné vyhradené parkovacie miesta sú označené zvislým DZ „IP 16“s DT – Platené parkovanie
a DT pre SMS PARKING a vodorovným dopravným značením V 10a) , V 10b) a V 10c). Príloha
č. 3a), 3b)
2) Parkovanie na voľnom vyhradenom parkovacom mieste je povolené vozidlu s platnou parkovacou
kartou (JPK, NPK,NPKOZ, zaslanou SMS na t.č. 2200)
3) Vyhradené parkovacie miesta – boxy so označené zvislým DZ „IP16““ s DT E13. a vodorovným
dopravným značením V 10d).
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4) Parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste – boxe je povolené len vozidlu s platnou
vyhradzovacou parkovacou kartou.
5) PVPS môže prideliť primeraný počet vyhradených parkovacích miest – boxov pre vozidlá orgánov
policajného zboru SR, zboru väzenskej a justičnej stráže, zdravotníckej a rýchlej záchrannej služby
a vozidlám hasičských zborov. Tieto vozidlá môžu pri plnení svojich služobných povinností, stáť
aj mimo vyhradených parkovacích miest, bez použitie parkovacej karty.
6) PVPS môže prideliť primeraný počet vyhradených parkovacích miest pre vozidlá označené
značkou „IP16“ P-RESERVÉ s dodatkovou tabuľou E15 (vyhradené parkovacie miesto pre
vozidlo prepravujúce osobu so zdravotným postihnutím). Tieto vozidlá môžu pri plnom obsadení
pre nich vyhradených parkovacích miest, parkovať bez použitia parkovacej karty na voľných
vyhradených parkovacích miestach s výnimkou vyhradených parkovacích miest – boxov pre iné
subjekty. Vozidlá musia byť označené Parkovacím preukazom v zmysle §44, ods. 2, zákona NR
SR č. 8/2009Z.z. prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je
odkázaná na individuálnu prepravu alebo ak má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí alebo do
31.12.2012 platným označením vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne alebo ťažko
pohybovo postihnutú alebo osobu odkázanú na individuálnu prepravu. (vozíček, s hologramom
a vzostupnou veľkosťou číslic). Bez použitia parkovacej karty môžu stáť na voľných vyhradených
parkovacích miestach i vozidlá označené O1 (vozidlo vedené sluchovo postihnutou osobou).
7) PVPS si vyhradzuje právo používať voľné vyhradené parkovacie miesta všetkých typov podľa
potreby počas konania kultúrnych, spoločenských , verejných a iných podujatí v meste.
8) Zo systému plateného parkovania sa vylučujú:
a) parkovanie na ul. Madácha vo Veľkom Krtíši
b) parkovanie na parkovacej ploche pred Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou, n.o. vo Veľkom
Krtíši
c) nemotorové vozidlá, bicykle s pomocným motorčekom, motocykle (aj s prívesným vozíkom),
štvorkolky.
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Čl. VIII
Kontrola
1) Každý subjekt parkujúci v Zóne s dopravným obmedzením je povinný dodržiavať tento
prevádzkový poriadok a konať pri parkovaní tak, aby v Zóne s dopravným obmedzením
nedochádzalo ku škodám na majetku, ujme na zdraví alebo k porušovaniu práv a záujmov iných
osôb a PVPS.
2) Pri zistení akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku a súčasnom porušení pravidiel
cestnej premávky, bude takéto konanie, v rámci podozrenia zo spáchania priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oznámené príslušnému orgánu policajného zboru alebo
mestskej polície.
3) Kontrolu a dodržiavanie prevádzkového poriadku PVPS zabezpečuje Mestská polícia Veľký Krtíš
Čl. IX
Sankcie
1) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku PVPS mesta Veľký Krtíš
sa dopustí priestupku v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení platných
zmien a doplnkov.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1) Prevádzkový poriadok je platný a účinný od 1.8.2012.
2) Právne vzťahy neupravené týmto prevádzkovým poriadkom sa riadia platnými právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike.
3) Prevádzkový poriadok, spolu s cenníkom a grafickým znázornením Zóny, je viditeľným spôsobom
umiestnený v kancelárii PVPS mesta Veľký Krtíš v budove Mestského úradu.
4) Týmto prevádzkovým poriadkom sa ruší prevádzkový poriadok platný od 1.1.2009.
5) Tento prevádzkový poriadok bol odsúhlasený dopravnou komisiou mesta Veľký Krtíš dňa 26.
apríla 2012.
Vo Veľkom Krtíši dňa 13.06.2012

____________________
Ing. Jozef Tomášik
riaditeľ PVPS
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( 1. z dvoch strán)
Príloha č. 1 – Cenník
k Prevádzkovému poriadku pre zónu plateného parkovania
v meste Veľký Krtíš
Podnik verejnoprospešných služieb mesta
Veľký Krtíš
V Prevádzkovom poriadku PVPS mesta Veľký Krtíš sa s platnosťou od 1.8.2012 upravujú
niektoré poplatky za užívanie verejného priestranstva za parkovanie v zóne s dopravným obmedzením
mesta Veľký Krtíš a cenník poskytovaných služieb po zmenách je:
A. Jednorazová parkovacia karta

v cene 0,25 € / 1 hod.
bez DPH 0,21 ( DPH 20% 0,04 € )

B. Prenosná parkovacia karta – platnosť od 1. 8. 2012
- právnická a fyzická osoba
v cene 30,00 € / rok
bez DPH 25,00 € ( DPH 20% 5,00 € )
C. Neprenosná parkovacia karta – platnosť od 1. 8. 2012
- občan

v cene 18,00 € / rok
bez DPH 15,00 € ( DPH 20% 3,00 € )
10,00 € / polrok
bez DPH 8,33 € ( DPH 20% 1,67 € )
2,00 € / mesiac
bez DPH 1,67 € ( DPH 20% 0,33 € )

D. Neprenosná parkovacia karta pre obyvateľa zóny (platí len na ulici trvalého pobytu)
v cene
0,00 €
E. Vyhradzovacia parkovacia karta

v cene 299,00 € / rok
bez DPH 249,17 € ( DPH 20% 49,83 € )

F. Neprenosná parkovacia karta PZ v cene 3,00 € / rok
bez DPH 2,50 € ( DPH 20% 0,50 € )
G. Držiak na parkovaciu kartu

v cene 1,00 €
bez DPH 0,83 € ( DPH 20% 0,17 € )
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(2. z dvoch strán)
H.

Jednorázové parkovné formou SMS PARKING
v cene 0,35 €/ 70 min.
bez DPH 0,29 € ( DPH 20% 0,06 €)
Prevádzka SMS PARKING od 1.8.2012.

I.

Poplatok pri opätovnom vydaní dlhodobo platnej parkovacej karty ( prípad straty DP
PK, odcudzenia DP PK, zmeny EČV) je v cene 2,00 €
Bez DPH 1,67 € (DPH 0,33 €)

Dlhodobo platné parkovacie karty sa vydávajú na stanovené časové obdobie od dátumu vydania PK.

Vo Veľkom Krtíši dňa 13.06.2012

____________________
Ing. Jozef Tomášik
riaditeľ PVPS

9

Príloha č. 2 – Plán s detailným grafickým zobrazením (priložené grafické znázornenie)
Ulice v zóne dopravného obmedzenia:
- Ul. SNP
- M. R. Štefánka
- Okružná – časť vyznačená na mapke
- Školská
- Mierová
- Nemocničná
- Komenského
- Nám. A. H. Škultétyho
- Banícka
- I. Madácha
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Príloha č. 3b) – Informatívna dopravná značka pre označenie možnosti SMS parkovania
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