Všeobecne záväzné nariadenie Obce Blatnica č. 1/2017
O poplatkoch za dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom parkovisku na
území obce Blatnica
Obecné zastupiteľstvo v Blatnici podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g a § 4 ods.
3 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. Zákona o pozemných
komunikáciách /cestného zákona v znení neskorších predpisov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za dočasné parkovanie vozidiel na
vyhradenom parkovacom mieste v katastri obce Blatnica
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poplatky a spôsob úhrady
za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste na území obce
Blatnica
2. Vyhradeným miestom na parkovanie je parkovisko pri vstupe do
Gaderskej a Blatnickej doliny na parcele reg. C č. 154 a priľahlých
parcelách, kde je možné parkovať. Viď príloha č.1 /mapka/
3. Za dočasné parkovanie vozidiel na uvedenom parkovisku sa platí
poplatok v zmysle článku III. tohto VZN. Dokladom o zaplatení poplatku
za dočasné parkovanie vozidiel je parkovací lístok. Vozidlo nesmie stáť na
platenom parkovisku, ak nemá vodič zaplatený poplatok za parkovanie
4. Od platenia za parkovanie sú oslobodené návštevy k rodinným domom
nachádzajúcim sa v blízkosti parkoviska
Článok II
Doba spoplatnenia
1. Pri odstavení vozidla v čase od 8.00 -17.00 na parkovisku v období od
1.7-31.8 denne, v období od 1.5-30.6, 1.9-30.9 počas víkendov a sviatkov
je vodič povinný umiestniť parkovací lístok za predné sklo vozidla na
viditeľné miesto
2. Státie vozidla mimo vymedzenú dobu je bezplatné

Článok III

Výška úhrady za dočasné parkovanie vozidiel na parkovisku pri vstupe
do Gaderskej a Blatnickej doliny
1. Za dočasné parkovanie vozidiel sa stanovuje poplatok:
Motocykel: 1,-€
Osobný automobil: 3,-€
Autobus: 6,-€
Automobil nad 5 miest: 4,-€
Článok IV
Predaj parkovacích lístkov
Parkovacie lístky si vodiči môžu zakúpiť u predajcov – zamestnancov
obce Blatnica na začiatku vyhradeného parkoviska. Zamestnanci obce
budú viesť evidenciu motorových vozidiel.

Článok V
Spoločné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú : starosta obce, resp. osoby
ním poverené, poslanci OZ v Blatnici, hlavný kontrolór obce.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje
ako priestupok. Na konanie o priestupku sa vzťahuje Zákon 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Voči porušovateľom tohto VZN môžu byť uplatnené sankcie v prípade
podnikateľského subjektu v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do výšky 6 638,-€.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
29.05.2017
Číslom uznesenia 25/2017
Toto VZN nadobúda účinnosť 14.06.2017
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