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Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 3/2013 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej 

platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 

 
 

Mesto Rajec na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „nariadenie“) Mesta Rajec o vymedzení úsekov 

miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné 

parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia. 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2013 sa mení a dopĺňa takto: 

 

 Úprava zón v článku 2 - Úseky miestnych komunikácií vymedzených na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel nasledovne: 

 

ZÓNA – 1 

Nám. SNP, ul. Kukučínova, ul. Bielisko,  ul. M. R. Štefánika a plocha pri  ul. M.R. 

Štefánika 

ZÓNA – 2   

parkovisko pri poliklinike  

 

 Mení sa bod 2. v článku 3 – Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej zaplatenia 

za dočasné parkovanie motorových vozidiel: 

 

2. Parkovné za dočasné parkovanie motorových vozidiel sa platí v čase: 

  

ZÓNA – 1      7.00 – 24.00 

ZÓNA – 2   13.00 – 24.00 

 

 Mení sa odst. b) v bod 3. v článku 3 - Výška úhrady, spôsob platby a preukázanie jej 

zaplatenia za dočasné parkovanie motorových vozidiel: 

 

b) ZÓNA – 2    pri platbe v predajných parkovacích automatoch 0,40 € / 1 hod. 

 

 Dopĺňa sa bod 5 v článku 5 - Záverečné ustanovenia, ktorý znie: 

 

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rajec č. 3/2013 o vymedzení 

úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške 

úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 

bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 15.12.2016 uznesením č. 

125/2016 a nadobúda účinnosť dňom 1.3.2017. 

 

 

                                                                                                Ing. Ján Rybárik v.r. 

                                                                                                 primátor mesta 


