Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec
č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Hlohovec
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
§ 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Hlohovec:
Čl. I
1. V čl. 4 ods. 1 písm. b) sa slová „1 rok“ menia nasledovne:
„1 kalendárny rok“.
2. Čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) 240 EUR za 1 kalendárny rok za druhé parkovacie miesto pre abonenta. Pri vydávaní
parkovacej karty v priebehu kalendárneho roka bude úhrada stanovená ako pomerná časť
k počtu mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane mesiaca podania žiadosti o vydanie
parkovacej karty,“.
3. Čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) 360 EUR za 1 kalendárny rok za jedno parkovacie miesto. Pri vydávaní parkovacej
karty v priebehu kalendárneho roka bude úhrada stanovená ako pomerná časť k počtu
mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane mesiaca podania žiadosti o vydanie
parkovacej karty.“.
4. V čl. 4 ods. 3 znie:
“3) Úhradu podľa ods. 1 písm. b), c), d) zaplatí platiteľ úhrady spoločnosti Vodárenské
a technické služby, s.r.o. ako prevádzkovateľovi dočasného parkovania motorových
vozidiel v meste Hlohovec. Po zaplatení úhrady bude žiadateľovi vydaná neprenosná
abonentská parkovacia karta na príslušný kalendárny rok, resp. prenosná parkovacia karta
na príslušný kalendárny rok.
Dokladom o zaplatení úhrady je parkovacia karta.“.
5. V čl. 4 ods. 4 sa vypúšťa slovo „abonentskú“.
6. Čl. 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„6) Platnosť parkovacích kariet je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Minimálna úhrada za každý druh parkovacej karty je stanovená vo výške 120 EUR.“.
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7. Čl. 5 ods. 2 sa na konci odseku dopĺňa nasledovne:
„alebo na základe vydanej karty oprávňujúcej státie pred vjazdom do vlastnej
nehnuteľnosti. Karta je prenosná a označená adresou predmetnej nehnuteľnosti.“.
8. Za článok 6 sa vkladá článok 7, ktorý znie: „
Čl. 7
Osobitné ustanovenie
Mesto Hlohovec môže uzavrieť časť alebo celé vymedzené územie mesta určené
na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa tohto nariadenia v prípade konania
kultúrno-spoločenských a iných podujatí, a to na nevyhnutne potrebnú dobu určenú
v príslušnom povolení cestného správneho orgánu. 1“.
Doterajší článok 7 sa označuje ako článok 8.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec (ďalej len „tento
dodatok“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.04.2014.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli mesta.

V Hlohovci, dňa 28.04.2014

Peter Dvoran
primátor mesta
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§ 8 ods. 1 cestného zákona.
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