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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.  285/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších 
predpisov 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 4 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s 
§ 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.  285/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení 
neskorších predpisov 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenie 

  
1.  Týmto všeobecne záväzným nariadením č. 285/2021  sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 k všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec, Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Hlohovec, Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 
území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 2, v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 161/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 
139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta 
Hlohovec v znení Dodatku č. 1 – č. 3 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Hlohovec č. 221/2018,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 
mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1 (účinnosť 13.05.2014), dodatku č. 2 (účinnosť 
01.01.2015), dodatku č. 3 (účinnosť 14.07.2015) a VZN 161/2016 (účinnosť 1. 7. 2016) 
(ďalej len „nariadenie“) tak, že:  

 
a) Čl. 4 ods. 2 nariadenia sa nahrádza novým textom, ktorý znie:  

 
„Úhradu podľa ods. 1 písm. a) zaplatí platiteľ úhrady: 
 
a) v parkovacom automate, pričom dokladom o zaplatení úhrady je parkovací lístok; 
umiestnenie parkovacích automatov vo vymedzenom území mesta je v grafickej 
prílohe č. 1 tohto nariadenia označené žltými bodmi, 
 
b)  prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS, pričom dokladom o zaplatení 
úhrady je spätná SMS potvrdzujúca zaplatenie úhrady doručená na mobilný telefón 
platiteľa úhrady, alebo 
 
 
c) prostredníctvom príslušnej mobilnej aplikácie, pričom dokladom o zaplatení 
úhrady  je potvrdenie o zaplatení v mobilnej aplikácii.“ 
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b)   Čl. 4 nariadenia sa dopĺňa o nasledovné nové odseky, ktoré znejú:  
 

„7) Ak sa platiteľ úhrady v zónach plateného parkovania rozhodne zaplatiť úhradu 

prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS alebo prostredníctvom mobilnej 

aplikácie, je povinný urobiť tak bezodkladne, najneskôr ihneď po zastavení vozidla na 

platenom parkovacom mieste.  

8) Informácie o výške úhrady formou SMS alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, 

o telefónnom čísle, na ktoré je nutné SMS zaslať a o vzore textu SMS, sú uvedené 

na informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené nad každým parkovacím automatom.  

9) Platiteľ úhrady formou SMS je povinný zaslať text SMS v predpísanom tvare, podľa 

určeného vzoru, na telefónne číslo uvedené na informačnej tabuli. Nesprávny text 

SMS, nesprávne uvedené evidenčné číslo vozidla, prípadne zaslanie SMS na 

nesprávne telefónne číslo, majú za následok nezaplatenie úhrady.  

10) Platiteľ úhrady formou mobilnej aplikácie je povinný vyplniť predpísané polia 

mobilnej aplikácie podľa určeného vzoru uvedeného na informačnej tabuli. Nesprávny 

text / vyplnenie polí aplikácie a nesprávne uvedené evidenčné číslo vozidla  majú za 

následok nezaplatenie úhrady. 

11) Dobu plateného státia v hodinách si platiteľ úhrady určuje v texte SMS / pri 

vypĺňaní mobilnej aplikácie. Platiteľ zadá na konci SMS počet hodín.  

Formát SMS „HC(medzera)EČV(medzera)POČETHODÍN“ (HC HC123AB 3). 

12) Zaplatenie úhrady formou SMS, resp. prostredníctvom mobilnej aplikácie 

umožňuje dočasné parkovanie vozidla s evidenčným číslom uvedeným v SMS, resp. 

mobilnej aplikácii, po dobu uvedenú v spätnej SMS / potvrdení o zaplatení v mobilnej 

aplikácii na voľnom platenom parkovacom mieste, okrem parkovacích miest, ktoré sú 

dopravnou značkou vyhradené pre iné vozidlá.  

 13) Platiteľ úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS alebo mobilnej 

aplikácie  je na požiadanie povinný sprístupniť kontrolnému orgánu podľa čl. 6 tohto 

VZN spätnú SMS správu potvrdzujúcu zaplatenie úhrady alebo potvrdenie o zaplatení 

v mobilnej aplikácii.“ 

c)  Názov právnickej osoby Vodárenské a technické služby, s. r. o. sa v celom texte   
nariadenia nahrádza názvom Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o. v príslušnom 
gramatickom tvare. 

 
2. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny. 

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa  
16. 04. 2021. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2021.  
     
 

  Ing. Miroslav Kollár 
              primátor mesta 


