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M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

Š U R A N Y 

 

 

Materiál: č. B/1/26/2022 
 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch 

na území mesta Šurany- vyhovenie Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky 

Pd 111/21/4404-6 zo dňa 05.01.2022 prerokovanej Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch, 

uznesenie č. 24/2022-Z zo dňa 11.02.2022 

 

 

Predkladá:     Návrh na uznesenie:  

Ing. František Hozlár    Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch prerokovalo 

vedúci oddelenia ŽP, V, ÚP a SMM   Návrh na schválenie Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/202 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií na území mesta Šurany, 

stanovisko komisie finančnej, správy a predaja 

majetku mesta, stanovisko komisie výstavby, 

životného prostredia a podnikateľskej činnosti,                                                                    

                                                                       Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

                                                                       

                                                                       a tento 

 

                                                                      schvaľuje   

 

                  - bez pripomienok 

- s pripomienkami 

Spracoval:   

Ing. František Hozlár              poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch 

 

vedúci oddelenia ŽP, V, ÚP a SMM      v zmysle predlohy. 

 

                                                                                                                                           

 

 

                                                                                      Ing. František Hozlár, v.r. 

.......................................................... 

            podpis predkladateľa 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 7. apríla 2022. 

 



 

 

 

 

 

MESTO ŠURANY 

Námestie hrdinov 1 

 Šurany 
 

 

 
 

 

NÁVRH  

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŠURANY 

č. 3/2022 O DOČASNOM PARKOVANÍ MOTOROVÝCH 

VOZIDIEL NA VYMEDZENÝCH ÚSEKOCH MIESTNYCH 

KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA ŠURANY 

 

 

 
   

 

 

 



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

návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením 

na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.  

 

Návrh VZN č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených 

úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany je zverejnený na 

pripomienkovanie na úradných tabuliach mesta Šurany a na internetovej stránke mesta 

Šurany v časti Úradná tabuľa www.surany.sk 

  

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

dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej 

lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na 

ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené.  

 

Pripomienky k návrhu VZN č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany možno uplatniť 

v písomnej forme, elektronicky  alebo  ústne  do  zápisnice  na  Mestskom  úrade Šurany, 

Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany,  e-mail: msu@surany.sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia Všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli 23.03.2022 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia 23.03.2022 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu na Všeobecne záväzného 

nariadenia 03.04.2022 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa 06.04.2022 

 

 

http://www.surany.sk/
mailto:msu@surany.sk


 

D ô v o d o v á     s p r á v a 

k návrhu VZN č. 3/2022, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany  

________________________________________________________________ 
 
Účelom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany- 

vyhovenie Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky Pd 111/21/4404-6 zo dňa 

05.01.2022 prerokovanej Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch, uznesenie číslo: 

XXIV./2022-Z zo dňa 11.02.2022.  

 

 

 
  

 

 

 

Ing. František Hozlár 

                                                                                    vedúci oddelenia ŽP, V, ÚP a SMM 

 

 

V Šuranoch dňa 23.03.2022 

 



N á v r h 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022  o  dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 

mesta Šurany. 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch sa podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) 

 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia  

 

Účelom tohto VZN je: 

1. Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 na území mesta Šurany (ďalej len „mesto“). 

2. Určenie výšky úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel.  

3. Určenie spôsobu platenia úhrady a určenie spôsobu preukázania zaplatenia úhrady            

 za dočasné parkovanie motorových vozidiel. 

4. Podmienky vydávania parkovacích kariet. 

5. Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest. 

 

 

Článok 2 

Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a odstavných plôch na dočasné platené 

parkovanie  

 

1. Na dočasné parkovanie motorových vozidiel sa vymedzujú úseky miestnych komunikácií 

a odstavných plôch s parkovacími automatmi, ktoré sú vo vlastníctve a prenájme mesta: 
 

 a) Námestie hrdinov    

 b) ul. M. R. Štefánika 

 c) ul. Ž. Bosniakovej (od ul. M. R. Štefánika po ul. Bernolákovu) 

         d) ul. Komenského 

         e) odstavná plocha pri areáli TONA 

 

2. Podmienky užívania  vymedzených úsekov miestnych komunikácií a odstavných plôch na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel  budú upravené prevádzkovými poriadkami. 

 

3. Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií a odstavných plôch na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel  sa určí použitím dopravných značiek IP 17a „Parkovisko – parkovacie 

miesta s plateným státím“ s „Dodatkovou tabuľkou“ E 12, na ktorej budú uvedené údaje,  za 

akých podmienok možno parkovisko používať vrátane spôsobu úhrady, (parkovací automat, 

parkovacie karty) a v akom čase je parkovisko spoplatnené. 

 

 



Článok 3 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel 

 

1. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na vymedzenom úseku 

miestnych komunikácií sa vyberá na jedno parkovacie miesto za každú začatú hodinu 

zakúpením parkovacieho lístka v automate, prípadne použitím parkovacej karty. 

 

2. Úhrada za dočasné parkovanie motorových vozidiel (parkovné) na odstavných plochách sa 

vyberá na jedno parkovacie miesto za deň, zakúpením parkovacieho lístka v automate. 

 

3. Parkovné sa platí na všetkých vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, ktoré sú  vo 

vlastníctve mesta v čase: 
 

 a) pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod. 

 b) sobota: 8.00 – 12.00 hod. 

 c) zásobovanie: do 8.00 hod. 

 

4. Parkovné sa platí na všetkých vymedzených odstavných plochách, ktoré sú v prenájme  

mesta Šurany v období máj až október :  

 

          a) pondelok – nedeľa : 0,00 – 24,00 hod. 

 

5. Cena parkovného na jedno parkovacie miesto na miestnych komunikáciách: 

 

a) jednorazové parkovné:  

 

 - Motorové vozidlá: 0,50 eur/hodina   

 - Motorové vozidlá s prívesmi: 1 euro/hodina 

 

V dňoch štátnych sviatkov a nedele: bezplatne, okrem akcií konaných mestom. 

 

b) celoročné parkovacie karty: 

 

1) Parkovacia karta – neprenosná (na evidenčné číslo vozidla) –  150,00 eur/12 mesiacov 

2) Parkovacia karta – Rezident (vlastník osobného motorového vozidla  s trvalým pobytom na 

príslušnej ulici) - 100 eur/12 mesiacov 

 

c) vyhradené parkovacie miesto: 

Označené dopravnou značkou IP 16  - 500 eur /12 mesiacov 

 

 Mesto  si vyhradzuje právo obmedziť počet vydaných celoročných parkovacích kariet   na 

množstvo zodpovedajúce jednej štvrtine vytvorených parkovacích miest. 

 

6. Cena parkovného na jedno parkovacie miesto na odstavnej ploche pri areáli TONA, ktoré sú 

v prenájme mesta Šurany   

 

a) jednorazové celodenné parkovné:  

 

 - Osobné motorové vozidlá: 3,00 eur/deň   

  

 



Článok 4 

Spôsob platenia úhrady a preukázanie jej zaplatenia za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel 

 
1. Platiteľom za dočasné parkovanie je vodič motorového vozidla, jeho vlastník alebo držiteľ.  
2. Úhradu za dočasné parkovanie je možné realizovať zakúpením parkovacieho lístka alebo 
zakúpením parkovacej karty. Parkovacie karty je možné zakúpiť na Mestskom úrade Šurany. 
3. Vodič motorového vozidla je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 

 a) zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate,  

 b) umiestniť zakúpený parkovací lístok za čelné sklo motorového vozidla na viditeľné 

 miesto tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane 

 parkovacieho lístka; v prípade, že sa budú parkovacie lístky prekrývať a nebude jasne 

 viditeľná doba, na ktorú majú byť použité, bude to kontrolným orgánom považované 

 za dočasné parkovanie bez úhrady, 

 c) umiestniť predplatenú parkovaciu kartu, ak ako platiteľ parkovného využije takýto 

 platobný spôsob pre dočasné parkovanie, na čas parkovania pred jeho začiatkom 

 viditeľne za čelné sklo vozidla tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné                

 z vonkajšej strany vozidla.  

4. Úhrada za dočasné parkovanie sa preukazuje platným parkovacím lístkom z parkovacieho 

automatu, platnou neprenosnou alebo platnou rezidentskou parkovacou kartou.  

5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 

6. Od platenia parkovného na vyhradených parkovacích miestach sú oslobodené osoby 

zdravotne ťažko postihnuté, prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným parkovacím 

preukazom vydaným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

 

 

 

Článok 5 

Podmienky vydania parkovacích kariet 

 
1. Parkovacia karta sa vydáva na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne Mestského 

úradu v Šuranoch po uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. Vydáva sa         na 

konkrétne vozidlo a konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla. Pre vydanie parkovacej 

karty je žiadateľ povinný predložiť listinnú kópiu originálu a originál osvedčenia  o evidencii 

vozidla, na ktoré má byť parkovacia karta vydaná. Vlastník, resp. držiteľ motorového vozidla 

musí byť totožný s osobou žiadateľa. Pri žiadosti o rezidentskú parkovaciu kartu je žiadateľ 

povinný predložiť aj občiansky preukaz. 

2. Pri zmene osobných údajov držiteľa parkovacej karty alebo evidenčného čísla motorového 

vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, je držiteľ parkovacej karty povinný o tom 

informovať mesto a pôvodnú parkovaciu kartu vrátiť. Mesto mu vydá na jeho žiadosť novú 

parkovaciu kartu s novými údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutia doby platnosti pôvodnej 

parkovacej karty. 

 

 

Článok 6 

Spôsob zabezpečenia prevádzky úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené 

parkovanie 

 

1. Prevádzku parkovacích miest vykonáva mesto. 



 

 

Článok 7 

Kontrolná činnosť 
 

1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN vykonáva Mestská polícia Šurany. 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Šurany  č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plochách na území 

mesta Šurany bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany  č. ............., bod 

.................., dňa 07.04.2022 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Šurany  č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany bolo po 

schválení vyvesené na úradnej tabuli mesta Šurany a zverejnené na webovom sídle mesta 

Šurany www.surany.sk dňa .......... 

Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia. 

 

Článok 9 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší : 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta 

Šurany, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch dňa 8. apríla 2022 uznesením č. 

18/2021-Z, bod XVIII.  

 

 

 

V Šuranoch dňa ............................... 

 

 

 

 
  Ing. Marek Oremus  

  primátor mesta Šurany 

 

Vyvesené dňa:..................................  

 

 

 

Zvesené dňa:.................................... 

 

http://www.surany.sk/

