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Mesto Prešov

Všeobecne ~áväzné nariadenie mesta Preš~~"'č:'i~7f(h;,,
ktorým sa doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
č. 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Prešov
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Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podl'a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov.

I.
1. V článku 2 ods. 3 sa za písmeno c) vkladajú
"d} IV. Pásmo - modré pásmo"

čiarka

a nové písmeno d}, ktoré znie:

2. V Prílohe č . 1 Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel na území mesta Prešov, v časti 8 . sa vypúšťajú slová "Ulica Jána
Hollého, uličné parkovanie východne od križovatky so Šafárikovou ulicou, ll. Pásmo oranžové" a na konci sa dopÍňajú slová, ktoré znejú :

Ulica Jána Hollého

Parkovisko pri vstupe do
areálu FNsP
Parkovisko pozdlž Hollého ul.
v areáli FNsP
uličné parkovanie
uličné parkovanie

Ulica Jána Hollého
Capajevova ulica
Krátka ulica

IV. Pásmo - modré
IV. Pásmo - modré
III. Pásmo - zelené
IV. Pásmo -modré

3. Príloha č . 2 Grafické vymedzenie miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel na území mesta Prešov sa "modrou farbou dopÍňa grafické
vyznačenie IV. Pásma- modré pásmo".
4. Príloha č. 3 Vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel na území mesta Prešov sa "modrou farbou dopíňa grafické
vyznačenie IV. Pásma - modré pásmo" a na konci textovej časti označenej Legenda
sa vkladajú slová "Pásmo IV.- modrá", ktoré sú podčiarknuté modrou farbou.
5. Príloha č. 4 sa na konci dopÍňa slovami, ktoré znejú :
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ll.
ustanovenia

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné
pripomienkovanie dňa 4.11 .2015 a zvesený dňa 16.11.2015.
Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské
zastupitel'stvo v Prešove dňa 16.12.2015 uznesením č . 215/2015.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa
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Príloha

č.

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 18/2015, ktorým sa dopÍňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prešov č . 2/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Prešov

VYMEDZENIE ÚSEKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ
PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV

ZÓNY DOČASNÉHO PARKOVANIA

A. Centrálna mestská zóna
Lokalizácia parkovacích miest
panelové parkovisko
uličné parkovanie
parkovisko pri bývalej
hádzanárskej hale
uličné parkovanie
panelové parkovisko
parkovisko medzi Okružnou a
Remscheidskou ulicou
pod Bosákovým domom
uličné parkovanie
parkovisko pri cintoríne
pri ORPZ
uličné parkovanie medzi
Kováčskou a Metodovou ul.
Uličné parkovanie pri GK2
MUCO
uličné parkovanie
uličné parkovanie
uličné parkovanie
Parkovisko

Baštová ulica
Baštová ulica
Okružná ulica
Jarková ulica
Suchomlynská ulica
Okružná ulica
Okružná ulica
Slovenská ulica
Vajanského ulica
Vajanského ulica
Konštantínova ulica
Konštantínova ulica
Konštantínova ulica
Grešova ulica
Metodova ulica
Hlavná ulica
Tkáčska ulica

Pásmo
zóny dočasného parkovania

III. Pásmo - zelené
II. Pásmo - oranžové·
III. Pásmo - zelené
I. Pásmo - červené
II. Pásmo - oranžové
III. Pásmo - zelené
II. Pásmo I. Pásmo III. Pásmo III. Pásmo II. Pásmo II.
II.
II.
II.
I.
II.

oranžové
červené

zelené
zelené
oranžové

Pásmo - oranžové
Pásmo - oranžové
Pásmo - oranžové
Pásmo - oranžové
Pásmo - červené
Pásmo- oranžové

. k'a mimo cent ra'l neJ mestk
BUl'Ice a park ovis
s eJ. zony
Lokalizácia parkovacích miest
Masarykova ulica
Košická ulica
Bayerova ulica
Dostojevského ulica
Partizánska ulica
Ulica Jána Hollého
Ulica Jána Hollého
Capajevova ulica
Krátka ulica
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predOCAQUA
pred budovou ZSR
uličné parkovanie
uličné parkovanie
parkovisko pri Pravoslávnom
chráme
Parkovisko pri vstupe do
areálu FNsP
Parkovisko pozdlž Hollého ul.
v areáli FNsP
uličné parkovanie
uličné parkovanie

Pásmo
zóny plateného parkovania

II. Pásmo III. Pásmo III. Pásmo III. Pásmo III. Pásmo -

oranžové
zelené
zelené
zelené
zelené

IV. Pásmo - modré
IV. Pásmo - modré
III. Pásmo - zelené
IV. Pásmo - modré

l

Príloha
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 18/2015 , ktorým sa dopÍňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č . 2/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov

GRAFICKÉ VYMEDZENIE ÚSEKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA
DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA ÚZEMÍ MESTA
PREŠOV
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č.

2

Príloha
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 18/20 15, ktorým sa dopÍňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2014 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov

Legenda: Pásmo l. -červené Pásmo· ll. -oranžové
Pásmo 111. -zelené Pásmo IV. -modré
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Príloha
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 18/201 5, ktorým sa dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prešov č . 2/201 4 o dočas n om parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov
,
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VY SKA UHRADY ZA DOCASNE PARKOVANIE

Parkovací

SMS
parkovací

lístok

lístok

Pásmo

za 1 hodinu
(min. sadzba

WEB parkovací lístok

za 1 hodinu

Rezident-

Rezident-

Rezident-

Rezident-

Vy hradená

obyvatel'

podnikatel'

podni ka tel'

podnikatel'

park. ka rta

rotná

rot ná

pol rotná

štv rťroc n á

rotná

100€

990€

520€

270€

1 330€

70 €

650 €

350 €

180 €

930 €

35 €

220 €

130 €

70€

630 €

-

-

-

-

-

l ,OO € l hodinu

1,00€

l pásmo - červené

Parkovacia karta

1,10€

0,50 € l 30 minút)

(min. sadzba 0,50 € l 30 minút,
potom minútová tarifikácia)
O, 70 € l hodinu

ll. pásmo - oranžové

0,70 €

0,77 €

(min. sadzba 0,50 € l 60 minút,
potom mi nútová tarifikácia)
0,35 € l hodinu

0,35 €
11 l. pásmo - zelené

(max. sadzba
l

l V . pásmo - modré
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0,39 €

€/ deň)

0,20€

(min. sadzba 0,35 € l 60 minút, potom
minútová tari fik ácia, alebo l ,OO€ l 24 hod. )

025 €

0,20 € l hodinu

č.
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