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Mesto Ilava podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) 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 schvaľuje toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Ilava
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) stanovuje dočasné parkovanie
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií.
Ďalej toto VZN stanovuje:
a) úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v centrálnej
mestskej zóne (ďalej len „parkovacie miesta“) v súlade s organizáciou dopravy
vyplývajúcej z použitého dopravného značenia na území mesta Ilava,
b) spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel v centrálnej mestskej zóne,
spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia,
d) podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest.

Článok 2
Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie v centrálnej mestskej zóne
(1) Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v centrálnej
mestskej zóne (ďalej len „CMZ Ilava“) sú vymedzené v Prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN. Zóna plateného parkovania je dopravne označená
dopravnou značkou č. 277 (Parkovacia zóna), resp. dopravnou značkou č. 278 (Koniec
parkovacej zóny).
(2) V rámci zóny plateného parkovania na parkovacích miestach prevádzkovaných
prevádzkovateľom môžu parkovať motorové vozidlá kategórie M1, N1 a L5e až L7e
s dĺžkou nepresahujúcou 5,3 m. 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 vozidla nepresahujú
rozmery parkovacieho miesta.
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Článok 3
Spôsob zabezpečenia prevádzky
(1) Reguláciu statickej dopravy v CMZ Ilava a prevádzku parkovacích miest v súlade s
organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia realizuje mesto
Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava (ďalej, len “ prevádzkovateľ “).
(2) Parkovacie miesta určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov a
návštevníkov mesta Ilava v rámci mestskej parkovacej zóny regulovaného parkovania
sú vymedzené dopravnými značkami č. 277, resp. č. 278. Jednotlivé parkovacie miesta
sú označené dopravnými značkami č. 272 + č. 533 a s príslušnou dodatkovou tabuľkou
s charakterom spresňujúcich údajov (č. 509), ktorá detailnejšie informuje
o podmienkach parkovania.
(3) Prevádzková doba spoplatneného parkovania v CMZ Ilava je každý pracovný deň v
čase od 07:00 hod do 15:00 hod, viď príslušné dopravné značenie č. 509 so
spresňujúcimi údajmi. Parkovacie miesta nie sú strážené.

Článok 4
Výška a spôsob úhrady
(1) Parkovací lístok môže mať tlačenú podobu, alebo formu elektronického záznamu
v informačnom systéme prevádzkovateľa.
(2) Parkovací lístok je neprenosný, je viazaný na evidenčné číslo vozidla.
(3) Výška úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach v CMZ Ilava je
stanovená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
(4) V rámci prevádzkovej doby je vodič povinný zaplatiť parkovné na celú dobu odstavenia
vozidla. Parkovné je možné uhradiť pomocou SMS-ky, mobilnej aplikácie,
parkovacieho automatu, alebo rezidentskej karty. Zaplatenie parkovaného uvedenými
možnosťami je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup je uvedený na
www.ilava.sk.
(5) Do 30 sekúnd od odoslania bude doručená potvrdzujúca SMS, resp. notifikácia
aplikácie s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS,
resp. notifikácie parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o hodinu,
resp. hodiny je možné opätovným odoslaním SMS, resp. príslušným úkonom v
aplikácií. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca
SMS, resp. notifikácia aplikácie ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti
zaplateného parkovného. Daňový doklad možno získať na webovej stránke
www.ilava.sk. Úhrada parkovného v parkovacom automate, SMS-kou, resp. úhrada
prostredníctvom mobilnej aplikácie je cenovo zvýhodnené za prvú hodinu parkovania.
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(6) Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady, resp. úhrady
prostredníctvom mobilnej aplikácie, ako aj prostredníctvom parkovacieho automatu je
až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného parkovacieho
lístka. V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia je na týchto parkovacích miestach
parkovanie bezplatné.
(7) Po skončení prevádzkovej doby každého spoplatneného dňa je možné si dopredu
uhradiť pre nasledujúci spoplatnený deň CMZ Ilava.
(8) Predĺženie už uhradeného parkovného (uhradeného státia) je možné len o ďalšie
hodiny.
(9) Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia, alebo jej
násobky a to až do doby v zmysle Článku 3 bod (3), teda na celú dobu spoplatneného
státia v daný deň.
(10) V prípade platenia parkovného formou SMS, alebo virtuálneho parkovacieho lístka
v mobilnej parkovacej aplikácií je úhrada vykonávaná bezhotovostne. V prípade
použitia platenia prostredníctvom parkovacieho automatu, je úhrada možná
hotovostne, ako aj bezhotovostne.
(11) Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
(12) Zaplatenie úhrady sa preukazuje:
a. správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie,
b. notifikáciou mobilnej aplikácie potvrdzujúcej úhradu za dočasné parkovanie
c. potvrdenie z parkovacieho automatu
d. rezidentskou kartou.
(13) Od platenia parkovného sú oslobodené motorové vozidla parkujúce na vyhradených
miestach pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých je prepravovaná
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho
preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa uplatňuje len za
splnenia podmienky, že v čase parkovania na vymedzenom úseku sa motorové vozidlo
používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V čase, kedy sa motorové vozidlo nepoužíva
v súvislosti s prepravou držiteľa parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím je vodič motorového vozidla povinný odstrániť parkovací preukaz
z viditeľného miesta motorového vozidla a riadne uhradiť parkovné podľa tohto VZN.
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Článok 5
Parkovacie miesta s prevádzkou zabezpečenou rezidentskými kartami - obyvateľ,
rezidentskými kartami - podnikateľ , rezidentskými kartami – abonent, resp.
rezidentskými kartami - návšteva
(1) Tieto parkovacie miesta sú určené pre parkovanie motorových vozidiel obyvateľov
a podnikateľov, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo, resp. miesto prevádzky v rámci mestskej
parkovacej zóny regulovaného parkovania v meste Ilava, ktorá je vymedzená
dopravnými značkami č. 277, resp. č. 278 a abonentov, ktorí spĺňajú podmienky na
vydanie rezidentskej karty – abonent.
(2) Tieto jednotlivé parkovacie miesta sú označené dopravnými značkami č. 272 + č. 533
a s príslušnou dodatkovou tabuľkou s charakterom spresňujúcich údajov (č. 509), ktorá
detailnejšie informuje o podmienkach parkovania.
(3) V rámci doby spoplatnenia je vodič povinný mať platnú rezidentskú kartu – obyvateľ,
rezidentskú kartu – podnikateľ, rezidentskú kartu- abonent alebo rezidentskú kartu –
návšteva, ktorá je platná pre parkujúce vozidlo.
(4) Držiteľovi rezidentskej karty – obyvateľ, rezidentskej karty – podnikateľ, rezidentskej
karty – návšteva, alebo rezidentskej karty – abonent je umožnené cenovo zvýhodnené
parkovanie na základe jednorazového poplatku na všetkých parkovacích miestach
v zmysle Prílohy č. 2 tohto VZN.
(5) Držiteľ rezidentskej karty – obyvateľ, rezidentskej karty – podnikateľ, rezidentskej karty
– návšteva, alebo rezidentskej karty – abonent môže byť len ten, kto spĺňa podmienky
na jej vydanie.
(6) Mesto Ilava má právo odmietnuť vydanie, alebo zrušiť rezidentskú kartu – obyvateľ,
rezidentskú kartu – podnikateľ, rezidentskú kartu – návšteva, rezidentskej karty –
abonent ak sa zistí, že bola vydaná na základe nepravdivých údajov, bez nároku na
vrátanie poplatku.
(7) Na jednu bytovú jednotku, resp. sídlo, alebo prevádzku môžu byť vydané maximálne 3
ks rezidentských kariet akéhokoľvek druhu s výnimkou RK-N, ktorá môže byť vydaná
v pošte 6 ks na bytovú jednotu a rok.

Článok 6
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - obyvateľ (ďalej len RK-O)
(1) Na základe písomnej, alebo online žiadosti na vydanie RK-O a splnení nižšie
uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať
rezidentovi - obyvateľovi RK-O rezidentskú kartu. O výdaji RK-O rozhoduje
prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie.
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(2) RK-O môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým
pobytom v príslušnej CMZ Ilava, ktorý je zároveň aj vlastníkom, resp. držiteľom
motorového vozidla a ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Ilava, resp. voči
organizáciám zriadených mestom Ilava.
(3) RK-O môže byť vydaná žiadateľovi fyzickej osobe podnikateľ, za podmienky, že danej
fyzickej osobe nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK-O žiadateľ
preukáže Čestným prehlásením v zmysle Prílohy č. 4, že vozidlo využíva v súvislosti
s výkonom podnikateľskej činnosti. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná iná RK
viažuca sa na sídlo, alebo miesto podnikania, RK-O vydaná na základe skutočnosti, že
FO podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí platnosť.
(4) Pri výdaji RK-O je žiadateľ povinný predložiť tieto doklady, resp. musí byť v súlade
vyššie uvedenými podmienkami:
a) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je
žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods.
2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude
vyznačené na RK-O.
b) veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je
žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO
podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať
služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu na nárok na vydanie RK-O
žiadateľ preukáže uzatvorenou zmluvou o operatívnom leasingu.
(5) Počet RK-O na bytovú jednotku bude regulovaný v počte max. 3 ks na jednu bytovú
jednotku, ako aj podľa aktuálnej dopravno-regulačnej situácií. Ak rovnaké podmienky
na vydanie RK-O v jednej bytovej jednotke spĺňa viac osôb, kritériom na určenie
poradia RK-O je poradie doručenia žiadosti o vydanie RK-O.
(6) RK-O bude vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Platnosť RK-O je 1 rok.
Právo držiteľa RK-O je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinný
držiteľ RK-O v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom
prípade karta zanikne.
(7) V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v CMZ Ilava, a začatie
konania o povolenie vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci
vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností, požiadať o vydanie RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka
(viď Príloha č. 2). Takto vydaná RK-O je platná 90 dní. Po skončení platnosti bude bez
preukázania trvalého pobytu automaticky zrušená, bez nároku na vrátenie príslušného
poplatku. Po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená
platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok (dvanásť po sebe idúcich
mesiacov) od pôvodnej platnosti bez dodatočných poplatkov. Ak pôvodnému
vlastníkovi prevádzanej nehnuteľnosti bola vydaná RK-O (jedná, alebo viac), všetky
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takéto RK-O automaticky zanikajú dňom vydania rezidentskej karty budúcemu
vlastníkovi v zmysle doložených podkladov.
(8) Na základe písomnej žiadosti, alebo online žiadosti na vydanie RK-O, môže
prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať žiadateľovi rezidentskú kartu pre CMZ
Ilava za predpokladu, že motorové vozidlo má výhradný pohon na elektrickú energiu,
čo preukáže predložením technického preukazu vozidla. Prevádzkovateľ CMZ Ilava
vydá RK-O na motorové vozidlo, ktoré má výhradný pohon na elektrickú energiu
bezodplatne. Pri výdaji RK-O na motorové vozidlo, ktoré má výhradný pohon na
elektrickú energiu musí mať žiadateľ trvalý pobyt v meste Ilava.
(9) O obnovu RK-O môže rezident požiadať najskôr jeden kalendárny mesiac pred
uplynutím platnosti pôvodnej karty. Prevádzkovateľ CMZ Ilava vydá RK-O najneskôr
do 14 dní od požiadania o jej vydanie.
(10) V prípade poruchy vozidla, na ktoré už bola vydaná RK-O, môže byť bezodplatne
vydaná dočasná RK-O na iné vozidlo, na obdobie 3 dní, najviac však na dobu 1
mesiaca. Platnosť pôvodnej vydanej RK-O bude pozastavená. Po skončení potreby
dočasnej RK-O bude rezidentovi obnovená pôvodne vydaná RK-O. Podmienkou
vydania dočasnej RK-O preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného
vyhlásenia rezidenta, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN.

Článok 7
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - podnikateľ (ďalej len RK-P)
(1) Na základe písomnej, resp. online žiadosti na vydanie RK-P a splnení nižšie
uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať
rezidentovi – podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii
(nadácia, občianske združenie a pod.), resp. rezidentovi, ktorý vykonáva závislú
činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom pomere, v obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa,
alebo vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie používať firemné vozidlo
i na súkromné účely rezidentskú kartu – podnikateľ (RK-P).
(2) Podmienky pre vydanie RK-P pre podnikateľský subjekt:
a) podnikateľský subjekt má sídlo, prevádzku, alebo miesto podnikania v CMZ
Ilava
b) podnikateľský subjekt je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla
c) podnikateľský subjekt nemá záväzky po splatnosti voči prevádzkovateľovi
regulovaného parkovania, nemá záväzky po splatnosti voči mestu Ilava, resp.
voči organizáciám zriadených mestom Ilava.
(3) Spolu so žiadosťou je podnikateľský subjekt povinný predložiť:
a) živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je
možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé
sídlo a miesto prevádzky. Ak je možné informácie získať prostredníctvom
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b)

informačných systémov verejnej správy, prevádzkovateľ si tieto údaje získa
a žiadateľ poskytne súčinnosť.
veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), na
ktoré sa požaduje vydať parkovacia karta, v ktorom je žiadateľ uvedený :
ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c)
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; alebo
ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO alebo FO podnikateľ, ktorá
má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby
operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o
poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK-P
žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu alebo
ako subjekt verejnej správy, resp. nezisková organizácia (nadácia,
občianske združenie a pod.), ktorý má miesto pracoviska / sídla v CMZ
Ilava. Pri výdaji tejto RK-P je žiadateľ povinný predložiť technický preukaz
vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla
v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

(4) Podmienky pre vydanie RK-P obyvateľovi, ktorý vykonáva závislú činnosť v pracovnom
pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu
u zamestnávateľa, alebo vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie
používať firemné vozidlo i na súkromné účely :
a) veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II),
v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla
uvedená PO, alebo FO podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú činnosť
v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v inom
pracovnoprávnom vzťahu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ
preukáže potvrdením vydaným zamestnávateľom o tom, že je oprávnený
používať vozidlo na súkromné účely, alebo
b) veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II),
v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla
uvedená PO, u ktorej žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho orgánu.
Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže listinou, resp. si ju
prevádzkovateľ overí prostredníctvom informačných systémov verejnej
správy,
(5) RK-P bude vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Platnosť RK-P je 1 rok. Právo
držiteľa RK-P je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinný držiteľ
RK-P v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom prípade
karta zanikne.
(6) O obnovu RK-P rezident môže požiadať najskôr jeden kalendárny mesiac pred
uplynutím platnosti pôvodnej karty. RK-P bude vydaná najneskôr do 14 dní od
požiadania o jej vydanie.
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(7) V prípade poruchy vozidla, na ktoré už bola vydaná RK-P, môže byť bezodplatne
vydaná dočasná RK-P na iné vozidlo, na obdobie min. 3 dní, najviac však na dobu 1
mesiaca. Po skončení potreby dočasnej RK-P, bude rezidentovi obnovená pôvodne
vydaná RK-P. Podmienkou vydania dočasnej RK-P je preukázanie poruchy vozidla
prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta.

Článok 8
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - návšteva (ďalej len RK-N).
(1) Na základe písomnej, alebo online žiadosti na vydanie RK-N a po splnení nižšie
uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať
žiadateľovi rezidentskú kartu – návšteva (RK-N), pre CMZ Ilava. O výdaji RK-N
rozhoduje prevádzkovateľ na základe aktuálnej dopravno-regulačnej situácie.
(2) RK-N môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým
pobytom v CMZ Ilava. Pri výdaji RK-N je žiadateľ povinný predložiť občiansky preukaz,
alebo iný relevantný doklad o trvalom pobyte, resp. musí spĺňať už uvedenú podmienku
trvalého pobytu a údaj o evidenčnom čísle vozidla, na ktoré bude RK-N vydaná.
(3) Platnosť RK-N je 7 kalendárnych dní. Právo držiteľa RK-N je obmedzené na dobu
platnosti karty a po uplynutí tejto doby nie je držiteľ oprávnený naďalej kartu používať.
(4) RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6-krát na bytovú jednotku.
(5) RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v CMZ
Ilava. Žiadať môže iba zástupca bytového spoločenstva. Podmienkou vydanie RK-N
pre bytové spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác
spojených s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v CMZ Ilava. V prípade
vydania RK-N pre účely bytového spoločenstva je počet RK-N neobmedzený.
(6) V prípade poruchy vozidla, na ktoré bola už vydaná RK-O, resp. RK-P, RK-A môže
prevádzkovateľ CMZ Ilava po nahlásení poruchy dočasne vystaviť RK-N pre náhradné
vozidlo. Predmetná RK-N bude vystavená bezodplatne, najviac však na dobu 1
mesiaca. Po odhlásení dočasnej RK-N, bude rezidentovi obnovená pôvodne vydaná
RK-O, resp. RK-P, RK-A. Podmienkou vydania dočasnej RK-N je preukázanie poruchy
vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tohto
VZN.
Článok 9
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - abonent (ďalej len RK-A).
(1) Na základe písomnej, alebo online žiadosti na vydanie RK-A a po splnení nižšie
uvedených podmienok, môže prevádzkovateľ regulovaného parkovania vydať
žiadateľovi rezidentskú kartu – abonent (RK-A), pre CMZ Ilava.
(2) Podmienky pre vydanie RK-A:
a) predloženie žiadosti
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b)

c)

d)

veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je
žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2
ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV)
bude vyznačené na RK-A.
veľký technický preukaz vozidla (osvedčenie o evidencii časť II), v ktorom je
žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO
podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať
služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu na nárok na vydanie RK-A
žiadateľ preukáže uzatvorenou zmluvou o operatívnom leasingu.
žiadateľ nemôže mať záväzky po splatnosti voči mestu Ilava, resp. voči
organizáciám zriadených mestom Ilava.

(3) Platnosť RK-A sa stanovuje na 6 mesiacov alebo 12 mesiacov.
(4) Právo držiteľa RK-A je obmedzené na dobu platnosti karty. Zmenu údajov je povinný
držiteľ RK-A v lehote do 10 kalendárnych dní nahlásiť prevádzkovateľovi, v opačnom
prípade karta zanikne.
(5) Na jedno vozidlo je možné vydať len jednu parkovaciu kartu RK-A.
(6) V prípade poruchy vozidla na ktoré už bola vydaná RK-A, môže byť bezodplatne
vydaná dočasná RK-A na iné vozidlo, na obdobie min. 3 dní, najviac však na dobu 1
mesiaca. Platnosť pôvodne vydanej RK-A bude pozastavená. Po skončení potreby
dočasnej RK-A, bude rezidentovi obnovená pôvodne vydaná RK-A. Podmienkou
vydania dočasnej RK-A je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného
vyhlásenia, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN.

Článok 10
Podmienky pre vydanie rezidentskej karty - opatrovateľská služba (ďalej len RK-OS).
(1) RK-OS
môže
byť
vydaná
na
základe
žiadosti
fyzickej
osoby
(opatrovateľ/opatrovateľka), ktorá pre poskytovateľa sociálnej služby zabezpečuje
výkon opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
(2) Pri výdaji RK-OS je žiadateľ povinný preukázať, že vykonáva opatrovateľskú službu
pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Ilava a poskytnúť údaj o evidenčnom
čísle vozidla, na ktoré bude RK-OS vydaná.
(3) RK – OS je platná iba po dobu, počas ktorej osoba zabezpečuje výkon opatrovateľskej
služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Článok 11
Podmienky a rozsah prevádzky
(1) Parkovacie miesta prevádzkuje mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.
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Článok 12
Záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Ilave uznesením č. 4/2021 dňa 20.07.2021
(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava nadobúda účinnosť dňa 01.10.2021.

V Ilave, dňa 20.07.2021

Ing. Viktor Wiedermann
Primátor mesta

Vyvesené schválené VZN: 21.07.2021
Zvesené schválené VZN:
_____________________________
Vyvesený návrh na pripomienkovanie: 02.07.2021
Zvesený návrh na pripomienkovanie: 21.07.2021
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PRÍLOHA č. 1
Úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v centrálnej
mestskej zóne (CMZ) Ilava
názov ulice:
Košecká

Počet parkovacích miest
25

Mierové námestie*

75

Farská

45

Ružová

22

Moyzesova

19

SPOLU

186

* POZN.: Na Mierovom námestí bude vytvorených 37 štandardných parkovacích miest a 2 parkovacie miesta pre osoby so
zdravotným postihnutím, ktoré budú časovo regulované.

MAPA centrálnej mestskej zóny (CMZ) Ilava
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PRÍLOHA č. 2

CENNÍK PARKOVANIA
Mesto Ilava nie je platcom DPH.

NÁVŠTEVNÍCKE PARKOVANIE v CMZ Ilava
SMS

mobilná
aplikácia

parkovací
automat

prvá hodina parkovania

0,30 €

0,30 €

0,30 €

druhá a ďalšia hodina

0,60 €

0,60 €

0,60 €

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE v CMZ Ilava
Rezidentská karta - obyvateľ
RK-O
1. karta na BJ/ROK 2. karta na BJ/ROK
3. karta na BJ/ROK
5,- €
50,- €
150,- €
Rezidentská karta - podnikateľ
RK-P
1. karta na SP/ROK 2. karta na SP/ROK 3. karta na SP/ROK
100,- €
150,- €
250,- €
Rezidentská karta - abonent
RK-A
6 mesačná
12 mesačná
150,- €
280,- €
Rezidentská karta - návšteva
RK-N
BJ/kus
10,- €
Rezidentská karta - opatrovateľská
služba
RK-OS
kus
1,- €
Rezidentská karta – s výhradným
pohonom na elektrickú energiu
RK-EE
1. karta na BJ/kus
1,- €
BJ
SP

bytová jednotka
sídlo miesto prevádzky, resp. miesto podnikania
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PRÍLOHA č. 3

ČESTNÉ PREHLÁSENIE O PORUCHE VOZIDLA
Meno a priezvisko rezidenta (názov rezidenta)....................................................................
adresa trvalého pobytu (adresa sídla)..................................................................................

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava
V Ilave, dňa .......................

Vec: Čestné prehlásenie
Podpísaný/-á .............................................. čestne prehlasujem, že na motorovom vozidle, na
ktoré bola vydaná rezidentská karta č. ............................., sa vyskytla porucha a vozidlo sa
nachádza v oprave.

.......................................
podpis rezidenta
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PRÍLOHA č. 4

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Meno a priezvisko rezidenta (názov rezidenta)....................................................................
adresa trvalého pobytu (adresa sídla)..................................................................................

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava
V Ilave, dňa .......................

Vec: Čestné prehlásenie
Podpísaný/-á .............................................. čestne prehlasujem, že motorové vozidle,
využívam

v súvislosti

s výkonom

podnikateľskej

činnosti

vedenej

na

základe

živnostenského/obchodného 1 registra, IČO...............................

.......................................
podpis rezidenta

1

nehodiace sa prečiarknúť
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