
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MALACKY 
 

č.5/2009 
 

o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách 
a miestnych komunikáciách v meste Malacky 

 
Mesto Malacky na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 
8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách 
a miestnych komunikáciách:   
 
 
 

Článok 1 
 

Úvodné ustanovenia a vymedzenie 
základných pojmov 

 
§ 1 

 
1. Parkovanie a státie na miestnych 

komunikáciách a ostatných verejných 
priestranstvách v meste Malacky v čase 
od 19.00 hod. do 6.00 hod. je zakázané 
vozidlám týchto kategórií1: 
a) nákladné automobily (N2, N3), 
b) autobusy (M2, M3),  
c) prípojné vozidlá (O1, O2, O3, O4), 
d) zvláštne vozidlá ( §3 ods. 2 zákona 

NR SR č. 725/2004 Z.z.) 
2. Obmedzenie parkovania v čase od 

19.00 hod. do 6.00 hod. je určené 
dopravnou značkou IP24a2 (začiatok 
zóny s dopravným obmedzením) 
a dopravnou značkou IP24b2 (koniec 
zóny s dopravným obmedzením) na 
príjazdových komunikáciách do mesta 
Malacky. 

                                                 
1  Podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o 
podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  § 3 a Príloha č. 1 
 
2 Podľa vyhlášky č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva 
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov Príloha č. 1 a 2 

3. Parkovanie a státie vozidiel uvedených 
§ 1 ods. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia o parkovaní a státí vozidiel 
na verejných priestranstvách 
a miestnych komunikáciách (ďalej len 
VZN) na miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách v čase od 
6.00 hod. do 19.00 hod, je povolené, 
pokiaľ to nie je v rozpore 
s ustanovením tohto VZN a zákona NR 
SR č. 8/2009 Z.z.  

4. Verejným priestranstvom sú miesta, 
ktoré slúžia na verejné využívanie – sú 
verejne prístupné. Sú to najmä: 
komunikácie, chodníky, námestia, 
mosty, parkoviská, cintoríny, plochy 
verejnej zelene , atď.. 

5. V odôvodnených prípadoch možno 
požiadať Mesto Malacky o vydanie 
súhlasu na trvalé parkovanie pre 
vozidlá uvedené v § 1 ods. 1 tohto 
VZN na verejných priestranstvách, 
parkovacích plochách, parkovacích 
pásoch a miestnych komunikáciách 
v čase od 19.00 do 06.00 hodiny. 

6. Takéto parkovanie sa považuje za 
trvalé parkovanie podľa platného VZN 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  

7. Ustanovenie § 1 ods. 1 sa nevzťahuje 
na osobné vozidlá a vozidlá kategórie 
N11. 



8. Pre osobné vozidlá možno 
v odôvodnených prípadoch požiadať 
Mesto Malacky o pridelenie 
vyhradeného parkovacieho  miesta na 
verejných parkoviskách.  

9. Vyhradené parkovacie miesto sa 
považuje za trvalé parkovanie podľa 
platného VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, 
pričom vyhradeným parkovacím 
miestom pre účely tohto VZN sa 
považuje parkovacie miesto na 
parkoviskách, ktoré je označené 
vodorovným a zvislým dopravným 
značením a je vyhradené konkrétnemu 
motorovému vozidlu na základe 
parkovacej karty. 

10. Na verejných priestranstvách, ktoré nie 
sú na tento účel určené ako parkoviská 
a označené príslušnou dopravnou 
značkou (IP12 – IP15b)2, je parkovanie 
a státie vozidiel uvedených v ods. 1 
zakázané. 

11. Na verejnej zeleni, ktorá sa nachádza 
na verejných plochách a slúži 
verejnému užívaniu všetkých občanov 
(§2 ods. 6) VZN č. 7/2007 o zeleni), je 
zakázané parkovanie a státie všetkých 
druhov vozidiel. 

12. Vodič nesmie zastaviť a stáť na 
chodníku. To neplatí, ak dopravnou 
značkou alebo dopravným zariadením 
je určené inak alebo ak ide o zastavenie 
alebo státie vozidla, pri ktorom ostane 
voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m. 
(§ 52 odst. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) 

 
 

§ 2 
 

1. Všetci užívatelia vozidiel kategórií, 
uvedených v § 1 ods. 1, sú povinní 
v čase od 19.00 do 6.00 hod. 
zabezpečiť ich parkovanie a státie vo 
vlastných alebo prenajatých objektoch 
a priestoroch (§ 4 ods.1 písm. e) 
zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o 

cestnej doprave). Sú však povinní 
zabezpečiť, aby tieto vozidlá 
nezhoršovali podmienky životného 
prostredia ropnými látkami, pevnými 
a tekutými odpadmi a nad mieru 
primeranú pomerom  neobťažovali 
obyvateľov hlukom, prachom, dymom, 
plynmi, pachmi, svetlom, tienením 
a vibráciami. 

2. Všetky fyzické a právnické osoby, 
vykonávajúce opravy, údržbu, 
umývanie a obchod s vozidlami 
akéhokoľvek druhu, sú povinné 
zabezpečiť parkovanie a státie týchto 
vozidiel vo vlastných alebo prenajatých 
objektoch a priestoroch. Sú povinné 
zabezpečiť, aby tieto vozidlá 
nezhoršovali podmienky životného 
prostredia najmä ropnými látkami, 
výfukovými plynmi a neobťažovali 
obyvateľov hlukom nad mieru 
nevyhnutnú pre bežné používanie 
vozidla. 

 
§ 3 

 
Porušenie ustanovení uvedených v § 1,2 a 
5 tohto VZN sa môže posudzovať ako 
nedovolené užívanie verejného 
priestranstva. 
 
 

Článok 2 
 

Priestory na parkovanie 
 

§ 4 
 
1. Na parkovanie a státie motorových 

a ostatných vozidiel slúžia tieto druhy 
parkovacích plôch: 
a) verejné parkoviská (vrátane 

platených a strážených), 
b) vyhradené parkovacie miesta , 
c) parkovacie pruhy pozdĺž 

komunikácií3 , 
d) miestne komunikácie, ak 

parkovanie nie je v rozpore 

                                                 
3 § 23 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  



s ustanoveniami tohto nariadenia a  
zákona č. 8/2009 Z. z., 

e) parkoviská s parkovacími 
hodinami,  alebo s parkovacím 
kotúčom,  

f) parkoviská vybudované na 
vlastnom alebo prenajatom 
pozemku. 

2. Za údržbu, vzhľad a, v prípade 
stráženého parkoviska i za jeho 
stráženie, zodpovedá prevádzkovateľ 
parkoviska. 

3. Za údržbu a vzhľad vyhradeného 
parkoviska alebo parkovacieho miesta 
zodpovedá jeho užívateľ. 

 
 

Článok 3 
 

Nedovolené užívanie verejného 
priestranstva 

 
§ 5   

 
1. Umiestňovanie prenosných 

(skladacích) garáži na pozemných 
komunikáciách a verejných 
priestranstvách je možné len so 
súhlasom Mesta Malacky. 

2. Zaberanie verejných priestranstiev, 
parkovísk alebo parkovacích miest 
technickými prostriedkami (napr. 
oplotenie, protiparkovacie prvky 
a pod.) je bez súhlasu Mesta Malacky 
zakázané. 

3. Ponechávanie vrakov a vozidiel bez 
evidenčného čísla je na verejných 
priestranstvách vrátane parkovísk 
a miestnych komunikácií zakázané. 
Správca komunikácie odstráni takéto 
nefunkčné vozidlo na náklady držiteľa 
vozidla (podľa § 51 zákona č. 
223/2001 o odpadoch v znení 
neskorších predpisov). 

 
Článok 4 

 
Povolenie parkovania 

 
§ 6 

 
1. Pre potreby fyzických a právnických 

osôb možno zriadiť vyhradené 
parkovacie miesto na parkoviskách 
alebo vydať súhlas na trvalé 
parkovanie podľa § 1 ods. 5 tohto VZN 
na verejných priestranstvách, 
parkovacích plochách, parkovacích 
pásoch a miestnych komunikáciách.  

2. O vyhradení parkovacieho miesta alebo 
vydaní súhlasu na trvalé parkovanie 
podľa § 1 ods. 5 tohto VZN rozhoduje 
Mesto Malacky na základe žiadosti 
záujemcu, s prihliadnutím na 
všeobecný záujem obyvateľov mesta. 
Pri viacerých záujemcoch o jedno 
vyhradené parkovacie miesto sa môže 
rozhodnúť o pridelení formou dražby. 

3. Vyhradené parkovacie  miesta je jeho 
užívateľ povinný dať označiť 
vodorovným a zvislým dopravným 
značením podľa usmernenia mesta. 
Trvalé parkovanie podľa § 1 ods. 5 
tohto VZN pre vozidlá uvedené v § 1 
ods. 1 tohto VZN sa nevyznačuje. 

4. Vyhradené parkovacie miesta a súhlas 
na trvalé parkovanie podľa § 1 ods. 5 
tohto VZN pre vozidlá uvedené v § 1 
ods. 1 tohto VZN sa prideľujú na 
dohodnuté obdobie, spravidla na jeden 
rok. Užívateľovi vyhradeného miesta 
a trvalého parkovania podľa § 1 ods. 5 
tohto VZN sa vydáva parkovacia karta, 
ktorá musí byť v zaparkovanom 
vozidle umiestnená na viditeľnom 
mieste. 

5. Za pridelenie vyhradeného 
parkovacieho miesta a vydanie súhlasu 
na trvalé parkovanie podľa § 1 ods. 5 
tohto VZN sa platí daň za užívanie 
verejného priestranstva podľa platného 
VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Pre telesne 
postihnuté osoby, ktoré majú  
parkovací preukaz4, sa vyhradí 

                                                 
4 § 17 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  



parkovacie miesto bezplatne. Takéto 
vyhradené parkovacie miesto sa 
vyznačí značkou s evidenčným číslom 
vozidla, ktorému bolo toto miesto 
pridelené. 

6. Parkovacie karty vydáva Mesto 
Malacky na základe platobného 
výmeru na daň za užívanie verejného 
priestranstva za účelom trvalého 
parkovania podľa platného VNZ 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobný stavebný odpad. 

7. Ak má užívateľ vyhradeného 
parkovacieho miesta a miesta na trvalé 
parkovanie podľa § 1 ods. 5 tohto VZN 
záujem o predĺženie dohodnutej doby, 
je povinný najmenej 30 dní pred jej 
skončením  požiadať Mesto  Malacky 
o jej predĺženie. Ak o predĺženie v tejto 
lehote nepožiada, môže byť vyhradené 
parkovacie miesto a povolenie na trvalé 
parkovanie podľa § 1 ods. 5 tohto VZN 
pridelené inému záujemcovi alebo 
zrušené. 

8. Držitelia všetkých parkovacích kariet 
v zmysle tohto VZN sú povinní 
dodržiavať poučenie uvedené na rube 
tejto parkovacej karty. 

9. Mesto Malacky po dohode 
s dotknutými orgánmi štátnej správy 
môže podľa svojich možností prenajať 
verejné priestranstvo na parkovanie 
a státie všetkých druhov vozidiel  za 
podmienok, určených týmto VZN 
a VZN  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobný stavebný odpad. 

 
§ 7 

 
1. Po skončení doby platnosti parkovacej 

karty je jej držiteľ povinný do 30 dní 
uviesť vyhradené parkovacie miesto 
(vodorovné dopravné značenie) do 
pôvodného stavu, ak sa s Mestom 
Malacky nedohodne inak. V opačnom 
prípade bude po uvedenej dobe 
vodorovné dopravné značenie 
odstránené na jeho náklady. 

2. V odôvodnených prípadoch, najmä ak 
užívateľ vyhradeného parkovacieho 
miesta a povolenia na trvalé parkovanie 
podľa § 1 ods. 5 tohto VZN porušuje 
povinnosti stanovené týmto VZN alebo 
nedodržiava podmienky pridelenia 
vyhradeného parkovacieho miesta 
a povolenia na trvalé parkovanie podľa  
§ 1 ods. 5 tohto VZN, bude povolenie 
zrušené a parkovacia karta odobratá 
bez nároku na vrátenie poplatku. 
V takom prípade nebude možné ani 
predĺženie užívania vyhradeného 
parkovacieho miesta alebo povolenia 
na trvalé parkovanie podľa § 1 ods. 5 
tohto VZN. 

 
 

Článok 5 
 

Zvláštne povolenia 
 

§ 8 
 

1. Vjazd do jednotlivých častí mesta, 
obytných a peších zón, upravených 
dopravnou značkou „Zákaz vjazdu“ 
(B1 - B26)2, je povolený vozidlám, 
ktorým bola udelená výnimka podľa § 
140 ods. 1 písmeno b) zákona č. 8/2009 
Z.z. alebo vozidlám, ktorým vjazd 
umožňuje obmedzenie platnosti značky 
dodatkovou tabuľou E12 s textom 
(zákon č. 9/2009 príloha 1 a 2.) 

2. Povolenie vjazdu podľa ods. 1 tohoto 
§-u neoprávňuje na státie v takejto 
oblasti. 

3. Povolenie vjazdu podľa ods. 1 tohoto 
§-u oprávňuje vozidlá, používané na 
zásobovanie prevádzkových jednotiek 
fyzických a právnických osôb, na vjazd 
a státie len na dobu nevyhnutne 
potrebnú na nakládku a vykládku 
tovaru. 

4. Osádky vozidiel, vykonávajúce 
zásobovanie prevádzkových jednotiek 
fyzických a právnických osôb v dobe 
od 22.00 do 6.00 hod. sú povinné 
skladať tovar tak, aby hlukom a 
hlasitým prejavom nenarušovali nočný 
kľud. V prípade nedodržania budú voči 



vodičom týchto osádok vyvodené 
sankcie v zmysle § 10 tohto VZN. 

 
 

Článok 6 
 

Odťahovanie vozidiel 
 

§ 9 
 

1. Správca komunikácie môže odstrániť 
vozidlo stojace na ceste vrátane 
chodníka alebo verejnom priestranstve, 
na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je 
a) na mieste, kde tvorí prekážku 

cestnej premávke 
b) na vyhradenom parkovisku, ak také 

parkovisko nie je preň určené 
c) bez pripevnenej tabuľky 

s evidenčným číslom, ak podlieha 
evidenčnej povinnosti, alebo je bez 
čitateľného vyznačenia mena, 
priezviska a adresy pobytu alebo  
názvu a sídla držiteľa vozidla na 
viditeľnom mieste s výnimkou 
dvojkolesových vozidiel, aj keď 
netvorí prekážku cestnej premávky 
(§ 43 ods. 4 zák. č. 8/2009 Z.z.) 

2. Ak vozidlo tvorí prekážku v cestnej 
premávke, alebo ak ide o vozidlo 
uvedené v ods. 1, tohoto §-u môže 
o jeho odstránení rozhodnúť aj policajt. 
Takéto vozidlo odstráni  Policajný zbor 
alebo správca cesty podľa rozhodnutia 
policajta na náklady jeho 
prevádzkovateľa (§ 43 ods. 5 zákona č. 
8/2009 Z. z.).  

3. Odtiahnuté vozidlo bude umiestnené na 
vyhradené alebo strážené parkovisko, 
zriadené pre tento účel. 

4. Vozidlo sa vydá prevádzkovateľovi 
alebo inej oprávnenej osobe za 
podmienky, že preukáže svoju 
totožnosť a predloží predpísané 
doklady na vedenie a prevádzku 
motorového vozidla.  

5. Ak sa prevádzkovateľ, alebo vodič 
dostaví na miesto, z ktorého je vozidlo 
odťahované v čase: 

a) keď práce spojené s odťahovaním 
vozidla sa ešte nezačali, vydá sa 
vozidlo po zistení jeho totožnosti 
a oboznámení s povinnosťou 
uhradiť náklady spojené s doteraz 
vykonanými úkonmi odťahovej 
služby, 

b) keď vozidlo už bolo naložené na 
odťahové zariadenie, alebo sa práce 
začali, dopraví sa na najbližšie 
parkovisko, alebo na iné miesto, 
kde nebude prekážať premávke 
a tam sa vydá vodičovi po splnení 
úkonov podľa písm. a) tohto 
odstavca. 

 
 

Článok 7 
 

Záverečné ustanovenia 
 

§ 10 
 

1. Voči porušovateľom tohto VZN môžu 
byť uplatnené sankcie v prípade 
podnikateľského subjektu podľa 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov do výšky 6.638 € (200.000,- 
Sk), alebo u fyzických osôb podľa 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších 
zmien.  

2. Poplatky za odťahovú službu sú 
stanovené samostatnou zmluvou medzi 
Mestom Malacky a odťahovou 
službou. 

3. O tom, či konkrétne vozidlo užíva 
verejné priestranstvo oprávnene, 
rozhoduje Mestská polícia 
s prihliadnutím na ustanovenia tohto 
VZN a platné právne normy. Vo veci 
odťahovania vozidiel vykonáva 
Mestská polícia funkciu správcu 
komunikácie. 

 
 
 

§ 11 
 



1. Schválením tohto Všeobecne 
záväzného nariadenia o parkovaní 
a státí vozidiel na verejných 
priestranstvách a miestnych 
komunikáciách v meste Malacky sa 
ruší VZN č. 4/2003. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  
o parkovaní a státí vozidiel na 
verejných priestranstvách a miestnych 
komunikáciách v meste Malacky bolo 
schválené uznesením č. 38/2009 na 
zasadnutí MsZ-a dňa  14.05.2009.  

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  
o parkovaní a státí vozidiel na 
verejných priestranstvách a miestnych 
komunikáciách v meste Malacky 
nadobúda účinnosť dňa 05.06.2009.  

 
 
 

 
 
 
 

......................................................... 
RNDr. Jozef Ondrejka 

primátor mesta 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


