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Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods.3, písm. n)  a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva toto novelizované Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 27/1996  o zóne s dopravným obmedzením v meste 
Bardejov.     
 

Čl.1 
ÚVODNÉ   USTANOVENIA 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len "nariadenie" / upravuje státie motorových 

vozidiel ako dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom priestore  verejného 
priestranstva určeného na parkovanie vozidiel vo  vymedzenej zóne mesta Bardejov a 
spôsob platenia za toto dočasné parkovanie s výnimkou motocyklov, motocyklov s  
prívesným vozíkom, bicyklov s pomocným motorčekom / ďalej len  "vozidlo" /.  Dočasné 
parkovanie zabezpečuje prevádzkovateľ. 

 
2. Premávka na pozemných komunikáciách, ktoré sú súčasťou  zóny s dopravným 

obmedzením sa riadi ustanoveniami všeobecne platnými právnymi predpismi  1) 
 
3. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia je miestna komunikácia, chodník,    

parkovisko 2) a verejne prístupné pozemky, ktoré sú účelovo a stavebne určené na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, okrem tých verejnosti prístupných pozemkov, ktoré sú 
vo vlastníctve fyzických a právnických osôb alebo ku ktorým majú tieto osoby právo 
hospodárenia. 

 
4. V zóne smie vodič dočasne parkovať vozidlom len na parkovacích plochách  a 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií označených platným dopravným 
značením, schváleným podľa všeobecne platných predpisov 1).  Zóna s dopravným 
obmedzením / ďalej len "zóna" / je vymedzená časť územia mesta Bardejov, ohraničená 
vstupmi na Ul. Hurbanova, Ul. Dlhý rad, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul. Jiráskova, 
prejazd do Ul. Rhodyho, Ul. Na  hradbách, Ul. Českej Lípy, príjazdy na Ul. Hurbanovu a 
jednosmerný výjazd z Ul. Františkánov. Zóna s dopravným obmedzením sa člení na:  
 
a)  Parkovací obvod č. 1 :    vymedzený  CMZ  -  Ul. Kláštorská,  Ul. Miškovského, 

Ul. Rhodyho, Ul. Veterná, Ul. Stöcklova, Ul. 
Hviezdoslavova, Ul. Baštová, Ul. Poštová, Ul. Na 
Hradbách 

 b) Parkovací obvod č. 2 :    vymedzený Ul. Jiráskova, Ul. Partizánska, Ul. Hurbanova,  
Ul. Mlynská,  Ul. Dlhý rad,  Ul. Kellerova,  

 
5. Začiatok a koniec zóny s dopravným obmedzením je označený zvislým dopravným 

značením, ktoré je schválené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. 1) 
Parkovací obvod č. 1 a parkovací obvod č. 2, ktorá tvorí súčasť zóny, je označený 
informačnou tabuľou  

___________________________________________________________________________  
 
1) Zákon NR SR č.8/2009  Z .z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhl. č. 9/2009 Z z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) Zákon SNR č.135/l961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov 
 



6. Za dočasné parkovanie vozidla v zóne sa platí. Sadzobník úhrad za dočasné parkovanie 
vozidla vo vyhradenom priestore verejného priestranstva je uvedený v prílohe č. 1. tohto 
VZN Mesta Bardejov. Dokladom o zaplatení úhrad za dočasné parkovanie na vyhradenom 
priestore verejného priestranstva je parkovacia karta,  parkovací lístok  alebo  zakúpenie 
parkovacieho lístka prostredníctvom  SMS mobil parking.   

 
7. V zóne smie vodič dočasne parkovať vozidlom len na parkovacích plochách a 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií označených platným dopravným 
značením, schváleným podľa všeobecne platných predpisov 1).   

 
 
 

Čl.2 
VYMEDZENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V ZÓNE  

NA PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL  
 
1. Na parkovanie  vozidiel sú určené tieto druhy parkovacích plôch : 

a) verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou, počas ktorej je parkovanie s 
poplatkom, mimo prevádzky môžu byť voľné a bezplatné 

b) verejné parkoviská bez organizovanej premávky / bez poplatku /  
c) verejné parkoviská s obmedzenou dobou parkovania / vyhradené parkoviská / 
d) verejné parkoviská 
e) vymedzené úseky miestnych komunikácií 

 
2. Za údržbu, čistenie a poriadok na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a na 

verejnom parkovisku s organizovanou prevádzkou, vrátane údržby zvislého a vodorovného 
značenia, zodpovedá prevádzkovateľ. 

 
3. Za údržbu, čistenie a poriadok na neverejných parkoviskách zodpovedá vlastník 

parkoviska. 
 
4. Parkoviská a vymedzené úseky miestnych komunikácií v zóne musia byť vyznačené 

zvislým  a vodorovným dopravným značením, schváleným v zmysle všeobecne platných 
právnych predpisov  1).     

 
 
 

Čl. 3 
PARKOVISKÁ S ORGANIZOVANOU PREVÁDZKOU  

 
1. Parkoviská a vymedzené úseky miestnych komunikácií s organizovanou prevádzkou sú 

označené zvislými dopravnými značkami IP 17a a dodatkovou tabuľou E 12 s označením 
Platené parkovanie a určujúcou dobou platnosti podľa jednotlivých dní a časom platnosti  
počas dňa a vodorovným dopravným značením V 10a až V 10c. 
 

2. Dočasné parkovanie vozidiel na parkoviskách a vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií s organizovanou prevádzkou sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý vydá 
prevádzkovateľ a schváli Mesto Bardejov. 

 
3. Prevádzkový poriadok musí byť zverejnený na parkovisku s organizovanou prevádzkou 

na viditeľnom mieste a musí obsahovať : 



 
a)   názov  / obchodné meno / prevádzkovateľa a adresa 
b)   vymedzenie doby organizovanej prevádzky parkoviska 
c)   poplatky 
d)   práva a povinnosti prevádzkovateľa 
e)   práva a povinnosti užívateľa 
 

4. Na parkoviskách s organizovanou prevádzkou musia byť pre vozidlá telesne postihnutých 
vyhradené parkovacie miesta a označené platným dopravným značením 1). Parkovacie 
miesto pre vozidlá telesne postihnutých musí spĺňať podmienky príslušnej STN 73 6056. 
 

5. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie  vozidla na vyhradenom priestore 
verejného priestranstva je podľa určeného prevádzkového režimu parkovacia karta, 
parkovací lístok, vydaný priamo prevádzkovateľom parkoviska / pracovník parkovacej 
služby / alebo zakúpenie parkovacieho lístka prostredníctvom  SMS mobil parking . Na 
parkoviskách s organizovanou prevádzkou, vybavené parkovacími automatmi, je 
dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla parkovací lístok 
vydaný parkovacím automatom. 

 
6. Vodič  vozidla je povinný umiestniť doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie 

vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva za predné sklo  vozidla na 
viditeľné miesto. Dokladom o zaplatení parkovacieho miesta prostredníctvom SMS 
parking je overenie platby prostredníctvom spätnej SMS, ktorá potvrdzuje uhradenie 
parkovného.  

 
7. Vymedzenú dobu za dočasné parkovanie vozidla stanovuje prevádzkovateľ po 

prerokovaní s Mestom Bardejov. Za dočasné parkovanie vozidla mimo vymedzenú dobu 
sa úhrada neplatí. 

 
 
 
 

Čl. 4 
VOĽNÉ PARKOVACIE MIESTA, VYHRADENÉ PARKOVACIE MIESTA   

A PLOCHY PRE ZÁSOBOVANIE A MANIPULA ČNÉ PLOCHY  
 
1. Voľné parkovacie miesta na parkoviskách v zóne sú tie, ktoré sú označené platným 

dopravným značením. 1) 
 
2. Dočasne parkovať na voľných parkovacích miestach môže vodič vozidla, ak umiestni za 

predné sklo vozidla na viditeľné miesto doklad o zaplatení poplatku za parkovanie, 
parkovaciu kartu alebo preukáže cez SMS mobil parking úhradu za dočasné parkovanie. 

 
3. Vyhradené parkovacie miesta na parkoviskách v zóne sú tie, ktoré sú označené platným 

dopravným značením schváleným podľa všeobecne platných právnych predpisov. 1) 
 
4. Na vyhradenom parkovacom mieste smie dočasne parkovať len vozidlo, ktorého vodič 

umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste platnú parkovaciu kartu. 
 
5. Užívateľom vyhradeného parkovacieho miesta smie byť právnická alebo fyzická osoba, 

ktorá o jeho vyhradenie požiada Mesto Bardejov na základe žiadosti. 
 



6. Mesto môže prideliť primeraný počet vyhradených parkovacích miest pre vozidlá 
policajného zboru SR, zboru väzenskej  a justičnej stráže SR, mestskej polície, 
zdravotníckej a záchrannej služby. Tieto vozidlá, ako aj vozidlá požiarnych zborov môžu 
pri plnení služobných povinností dočasne parkovať aj mimo vyhradených parkovacích 
miest bez použitia parkovacej karty, alebo parkovacieho lístka. 

 

7. Mesto môže prideliť primeraný počet vyhradených parkovacích miest pre vozidlá 
označené značkou 01, 02 / osobitného označenia / prepravujúce osoby ťažko postihnuté na 
zdraví, alebo osoby ťažko pohybovo postihnuté. 

 

8. Na vyhradenom parkovacom mieste / platenom parkovisku / vodič nesmie zastaviť a stáť, 
ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie 3) 

 
9. Manipulačné plochy je možné vyhradiť len pre zásobovanie. 
 
10. Mesto môže pre účely zásobovania vyznačiť na základe žiadosti miesta na zastavenie 

zásobovacích vozidiel, s využitím možnosti združenia miest pre viacerých žiadateľov. 
 
11. Miesta na zastavenie zásobovacích vozidiel sú označené platným dopravným značením, 

schváleným podľa všeobecne platných predpisov 1) s dodatkovou tabuľkou "Okrem 
zásobovania". Vozidlo môže na takom mieste dočasne parkovať iba počas doby 
nevyhnutne potrebnej na naloženie a vyloženie nákladu. 

 
 
 

Čl. 5 
PARKOVACIE KARTY  

 
1. Prenosná parkovacia karta umožňuje vozidlu dočasne parkovať v zóne na voľnom 

parkovacom mieste bez časového obmedzenia. 
 
2. Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasne parkovať vozidlu na voľnom parkovacom 

mieste v zóne bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné číslo vozidla je na 
tejto parkovacej karte vyznačené. Uvedená neprenosná parkovacia karta v závislosti na 
rozsahu funkčného obmedzenia sa člení na : 

 

a) Neprenosnú parkovaciu kartu pre vozidlo obyvateľa zóny s trvalým alebo 
prechodným pobytom v zóne a súčasne držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla 
(pričom vozidlo nesmie byť zaradené do obchodného majetku), ktorá umožňuje 
dočasne parkovať vozidlu s evidenčným číslom vozidla, vyznačenom na tejto 
parkovacej karte na voľnom parkovacom mieste len na tom parkovisku zóny, ktoré je 
na tejto parkovacej karte vyznačené. 
 

b) Neprenosnú parkovaciu kartu pre vozidlo poberateľa starobného dôchodku s trvalým 
alebo prechodným pobytom na území mesta Bardejov a súčasne držiteľa osvedčenia 
o evidencii vozidla (pričom vozidlo nesmie byť zaradené do obchodného majetku) 
a platného vodičského oprávnenia, ktorá umožňuje dočasne parkovať v zóne na 
voľnom parkovacom mieste bez časového obmedzenia vozidlu, ktorého evidenčné 
číslo vozidla je na tejto parkovacej karte vyznačené. 

___________________________________________________________________________  
 
3) § 25 odst. 1, písm. o) zákona NR SR č.8/2009  Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  



c) Neprenosnú parkovaciu kartu B pre vozidlo žiadateľa a súčasne držiteľa osvedčenia 
o evidencii vozidla, ktorá umožňuje dočasne parkovať vozidlu s evidenčným číslom 
vozidla, vyznačenom na tejto parkovacej karte, na voľnom parkovacom mieste len na 
tom parkovisku zóny, ktoré je na tejto parkovacej karte vyznačené. 

 
d) Neprenosnú parkovaciu kartu pre vozidlo majiteľa (nájomcu) prevádzky alebo 

subjektu oprávneného vykonávať v prevádzke činnosť podľa osobitných predpisov v 
zóne a súčasne držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla, ktorá umožňuje dočasne 
parkovať vozidlu s evidenčným číslom vozidla, vyznačenom na tejto parkovacej 
karte na voľnom parkovacom mieste len na tom parkovisku zóny, ktoré je na tejto 
parkovacej karte vyznačené. 

 
3. Vyhradzovacia parkovacia karta umožňuje držiteľovi vozidla parkovať na konkrétnom 

vyhradenom parkovacom mieste v zóne označenou dopravnou značkou IP 16 a E 12,  na 
ktorej je uvedené konkrétne označenie, totožné s označením uvedeným na vyhradzovacej 
parkovacej karte. 

 
4. Prenosnú parkovaciu kartu, neprenosnú parkovaciu kartu a vyhradzovaciu parkovaciu 

kartu vydá prevádzkovateľ po zaplatení príslušného poplatku / príloha č. 1 tohto 
nariadenia / . 

 
5. Žiadateľovi je možno vydať neprenosnú parkovaciu kartu B len na základe Čl. 6 ods.1 

tohto nariadenia. 
 

6. Pod správnym použitím jednorazovej parkovacej karty sa rozumie vyznačenie mesiaca, 
dňa, hodiny a minúty odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto. 

 
7. Vodič vozidla je povinný si zakúpiť parkovaciu kartu podľa čl. 3, ods. 5 tohto nariadenia, 

ktorá ho oprávňuje parkovať v zóne na príslušnom parkovacom mieste po dobu platnosti 
parkovacej karty v zmysle príslušných pokynov uvedených v prevádzkovom poriadku 
parkoviska v zmysle Čl. 3, ods. 3, prípadne u pracovníka parkovacej služby.   

 
 
 
 
 

Čl. 6 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 
 
1. Týmto nariadením mesta nie je dotknuté právo primátora udeliť výnimku z ustanovení Čl. 

5 ods. 2 písm. c  tohto nariadenia v odôvodnených prípadoch. 
 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať zmenu dopravného značenia a doby platnosti 
platného parkoviska v zóne s dopravným obmedzením po predchádzajúcom súhlase 
príslušného orgánu mesta v zmysle všeobecne platných právnych predpisov 1) .    

  
3. Od úhrady za dočasné parkovanie vozidiel sú oslobodené služobné vozidlá orgánov 

Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, služobné vozidlá  
Mestského úradu v Bardejove, Mestskej polície mesta Bardejov, m. p. BAPOS, 
Hasičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby. 

 



4. Od úhrady za dočasné parkovanie vozidiel sú oslobodené vozidlá označené 
parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím - prepravujúce  
osobu  ťažko  zdravotne  alebo  ťažko pohybovo postihnutú, odkázanú na  individuálnu 
prepravu v prípade, že miesta vyhradené pre tieto vozidlá sú už obsadené. 

 

5. Kontrolou dodržiavania tohto  nariadenia sú poverení : 4) 
a) mestské zastupiteľstvo a jeho orgány 
b) primátor mesta 
c) hlavný kontrolór 
d) mestský úrad – vedúci zamestnanci 
e) mestská polícia 

 
 
 

Čl. 7 
SANKCIE 

 
1. Porušovanie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa kvalifikuje ako 

priestupok proti poriadku podľa osobitného predpisu 5)  
 
2. Primátor mesta môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 

poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu 6)  
 
 
 
 

Čl. 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
      Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ dňa  29.10.1996 a nadobudlo 
účinnosť 1.5.1997. 

 Doplnenie prílohy č.1 tohto VZN o položku 1a bolo schválené  MsZ dňa 6.5.1997 a 
nadobudlo účinnosť 21.5.1997. 

     Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa  18.12.1997 a nadobudli 
účinnosť 2.1.1998. 

      Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa  11.3.1999 a nadobudli 
účinnosť dňom 9.4.1999. 

      Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa  28.6.2001 a nadobudli 
účinnosť dňom 13.7.2001. 

     Táto všeobecne záväzné nariadenie  / úplné znenie / bolo schválené MsZ dňa 13. 9. 2007 a 
nadobudlo účinnosť 1. 1. 2008 

       

  __________________________________________________________________________ 
 

4) Zásady kontrolného systému v samospráve mesta Bardejov, Druhá časť - Kontrola úloh v pôsobnosti mesta,  
uznesení prijatých orgánmi samosprávy, Čl. 8,  ods. 2   

5) Zákon  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
6) § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 



      Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane zmeny prílohy č. 1 tohto VZN  boli schválené 
dňa 13. 9. 2007 a nadobúdajú účinnosť 15.dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
v Bardejove. 

Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane zmeny prílohy č. 1 tohto VZN , boli schválené 
MsZ dňa 03. 3. 2011 a nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Bardejove, t. j . 22. 3. 2011. 

   Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane zmeny prílohy č. 1 tohto VZN, boli schválené 
MsZ dňa 22. 9. 2011 a nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Bardejove, t. j . 10.10.2011. 

     Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane zmeny prílohy č. 1 tohto VZN, boli schválené 
MsZ dňa 27. 9. 2012 a nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Bardejove, t.j. 15.10.2012. 

      Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane zmeny prílohy č. 1 tohto VZN, boli schválené 
MsZ dňa 26. 3. 2015 a nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Bardejove, t.j. 13. 4. 2015. 

      Zmeny a doplnky tohto nariadenia, vrátane zmeny prílohy č. 1 tohto VZN, boli schválené 
MsZ dňa 19. 11. 2015 a nadobúdajú účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej 
tabuli MsÚ v Bardejove, t. j. 07. 12. 2015. 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

MUDr. Boris HANUŠČAK 
           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1  
 
 

VÝŠKA ÚHRAD ZA DOČASNÉ PARKOVANIE VOZIDLA NA VYHRADENOM 
PRIESTORE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, VYMEZENÝCH ÚSEKOCH 
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V ZÓNE S DOPRAVNÝM OBMEDZENÍM: 

 

1. Parkovací obvod  I.                                               •     0,70 € / hod. 

2. Parkovací obvod  II.                                                  •     0,40 € / hod. 

3. 
Autobusy a motorové vozidlá s celkovou  
hmotnosťou nad 3500 kg                                                •     5,00 € / hod 

4. Prenosná parkovacia karta                                                      • 170,00 € / rok 

 
5. 

 
Neprenosná parkovacia karta                                                  

 
• 100,00 € / rok 
•   50,00 € / polrok 

•   25,00 € / štvrťrok 
•   10,00 € / mesiac 

5. a Neprenosná parkovacia karta  pre obyvateľa zóny                                                                              •     1,00 € / rok 

5. b Neprenosná parkovacia karta pre dôchodcu                                                                                           •     4,00 € / rok 

5. c Neprenosná parkovacia karta B                                                                        •    30,00 € / rok 

5. d 

Neprenosná parkovacia karta pre majiteľa (nájomcu), 
prevádzky alebo subjektu oprávneného vykonávať 
v prevádzke činnosť podľa osobitných predpisov  
v zóne 

•    50,00 € / rok 

6. 

Vyhradzovacia parkovacia karta  : 
Parkovací obvod  I. 
� PO – PIA    06:00 - 18:00 hod.  
� bez časového obmedzenia  

 
Parkovací obvod  II. 
� PO – PIA    06:00 - 18:00 hod. 
� bez časového obmedzenia  
                       

 
 

•   500,00 € / rok a miesto 
• 1000,00 € / rok a miesto 
 
 
•   400,00 € / rok a miesto 
•   800,00 € / rok a miesto 

 

 

 


