
 

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 

ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 170 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzenom území miestnych ciest mesta Levice 

§ 1 

Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

- všeobecné zásady a organizáciu dočasného parkovania na miestnych cestách v zóne 

s regulovaným parkovaním, ktorými sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 

vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave, 

-  úseky miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len parkovacie 

miesta), označenie parkovacích miest zvislým a vodorovným dopravným značením, spôsob 

zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia. 

2. Vymedzenie základných pojmov: 

- dočasné parkovanie motorových vozidiel je parkovanie motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych ciest v zóne s regulovaným parkovaním, 

- vymedzené úseky miestnych ciest sú úseky miestnych ciest označené zvislým a vodorovným 

dopravným značením, určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne 

s regulovaným parkovaním, 

- zóna s regulovaným parkovaním je zoskupenie vymedzených úsekov miestnych ciest 

uvedených v § 2 tohto VZN, na ktorých je státie vozidiel na parkovacích miestach 

podmienené zaplatením úhrady za dočasné parkovanie vozidiel (ďalej len zóna), 

- Jednorazová parkovacia karta je parkovacia karta určená na dočasné krátkodobé parkovanie, 

ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo v zóne najdlhšie na dobu 1 hodiny od doby vyznačenej 

na parkovacej karte na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne, 

- parkovací lístok z parkovacieho automatu je lístok vydaný parkovacím automatom na 

dočasné krátkodobé parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých 

nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku, 

- sms parkovací lístok je doručená potvrdzujúca SMS správa na telefónnom čísle mobilného 

telefónu objednávajúceho, ktorá obsahuje informácie o úhrade za dočasné krátkodobé 

parkovanie pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom a ktorá oprávňuje zaparkovať 

vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne na dobu uvedenú v 

doručenej sms správe, 

- Neprenosná parkovacia karta typu A je parkovacia karta určená na opakované parkovanie v 

zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach 

v zóne, je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 

- Neprenosná parkovacia karta typu B pre obyvateľov v zóne je parkovacia karta určená pre 

obyvateľov mesta Levice s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne, ktorí nemajú 

možnosť v dosahu trvalého alebo prechodného bydliska zaparkovať vozidlo bez 

spoplatnenia. Oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích 

miestach v zóne na ulici, na ktorú bola  parkovacia karta vydaná. Je vydaná na konkrétne 

evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 



 

- Neprenosná parkovacia karta typu C pre štátne a verejné inštitúcie je parkovacia karta určená 

pre štátne a verejné inštitúcie so sídlom na území mesta Levice na opakované parkovanie v 

zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na dočasnej spevnenej ploche na parkovanie na 

Kasárenskej ul., je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 

- Neprenosná parkovacia karta typu D pre predsedov komisií pre zabezpečenie požiadaviek, 

potrieb a záujmov obyvateľov mestských častí mesta Levice, pre rozpočtové a príspevkové 

organizácie s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto Levice, pre obchodné 

spoločnosti so 100% účasťou mesta, pre Spoločný obecný úrad obcí RZMOT v Leviciach, pre 

zamestnancov Mesta Levice, pre primátorov a starostov obcí združených v RZMOT, je 

parkovacia karta určená na opakované parkovanie v zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo 

na dočasnej spevnenej ploche na parkovanie na Kasárenskej ul., je vydaná na konkrétne 

evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 

- Neprenosná parkovacia karta typu E je parkovacia karta určená na opakované parkovanie v 

zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach 

v zóne, je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a dobu 3 mesiace, 

- Neprenosná parkovacia karta typu F je parkovacia karta určená na opakované parkovanie 

zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na dočasnej spevnenej ploche na parkovanie na 

Kasárenskej ul., je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 

- Neprenosná parkovacia karta typu G je parkovacia karta určená pre držiteľov Kňazovického 

plakety a diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi a záchranu života, ktorí majú trvalý 

alebo prechodný pobyt v meste Levice, je určená na opakované parkovanie v zóne 

a oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne, je 

vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 

- Neprenosná parkovacia karta typu H je parkovacia karta určená pre účastníkov kultúrnych 

športových a spoločenských podujatí organizovaných mestom Levice, ktorá oprávňuje 

zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby 

vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a podujatie, 

- Neprenosná parkovacia karta typu S - Senior je parkovacia karta určená pre obyvateľov s 

trvalým alebo prechodným pobytom v meste Levice, ktorí v deň vydania parkovacej karty 

dovŕšili vek 70 rokov. Oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených 

parkovacích miestach v zóne. Je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla a dobu 365 dní, 

- webová aplikácia datamesta.levice.sk je aplikácia, prostredníctvom ktorej je možné zakúpiť si 

po registrácii neprenosné parkovacie karty podľa pokynov. 

 

§ 2 

Vymedzenie úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

1. V zóne je dočasné parkovanie motorových vozidiel na miestnych cestách možné len na miestach 

označených príslušným zvislým a vodorovným dopravným značením a po zaplatení úhrady za 

dočasné parkovanie. V zóne je zakázané státie vozidiel na chodníkoch. 

Vymedzenou zónou na dočasné parkovanie sú parkovacie miesta na týchto uliciach: 

Ul. M. R. Štefánika, Kalvínske námestie, Ul. I. Krasku, Záhradná ul. Ul. sv. Michala, Mlynská 

ul., Ul. Ľ. Štúra, Nám. E. M. Šoltésovej, Ul. Červenej armády, Nám. hrdinov, Bernolákova ul., 

dočasná spevnená plocha na parkovanie – Kasárenská ul. 

2. V zóne platia úhradu za dočasné parkovanie vodiči motorových vozidiel kategórie M1, N1, L. 

Parkovanie a státie na označených parkovacích miestach v zóne je povolené len motorovým 

vozidlám s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg a rozmery vozidla nepresahujú 

rozmery parkovacieho miesta. 

 



 

§ 3 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest 

1. Prevádzku parkovacích miest v zóne zabezpečuje Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 32 

Levice, IČO: 00 307 203  (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

2. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne sa platí úhrada za dočasné parkovanie v 

pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. ak nie sú štátnym sviatkom a v sobotu v 

čase od 7.00 hod. do 12.00 hod, ak táto nie je štátnym sviatkom. 

3. Prevádzka platených parkovacích miest v zóne na krátkodobé parkovanie je zabezpečená: 

- parkovacími automatmi,  

- jednorazovými parkovacími kartami, ktoré je možné zakúpiť v Kancelárii prvého kontaktu 

MsÚ v Leviciach alebo u predajcov, ktorí majú prevádzkareň označenú oznamom, že 

zabezpečujú predaj  jednorazových parkovacích kariet, 

- SMS parkovaním - SMS parkovací lístok je možné získať zaslaním sms správy alebo 

využitím aplikácie UPay – Parkovací lístok. 

4. Prevádzka platených parkovacích miest na opakované parkovanie v zóne je zabezpečená 

neprenosnými parkovacími kartami: 

- Neprenosné parkovacie karty typ A, B, E, F, G, S - Senior je možné zakúpiť si na MsÚ 

v Leviciach alebo prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.levice.sk., 

- Neprenosné parkovacie karty typu C, D, H je možné zakúpiť si na MsÚ v Leviciach. 

 

§ 4 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob úhrady a spôsob preukázania 

úhrady 

1. V zóne sa za dočasné parkovanie motorových vozidiel stanovuje úhrada za dočasné parkovanie. 

Sadzba úhrady za dočasné parkovanie  je stanovená nasledovne:  

 

- za dočasné krátkodobé parkovanie: 

 

a) pri použití jednorazovej parkovacej karty    0,50 €/hod., 

 

b) pri použití lístka z parkovacieho automatu    0,50 €/hod., 

 

c) sms parkovací lístok          0,70 €/hod., 

 

- za dočasné opakované parkovanie: 

 

a) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu A   150 €/365 dní, 

 

b) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu B: 

- 10 €/365 dní za prvú neprenosnú parkovaciu kartu typu B na bytovú jednotku, 

- 50 €/365 dní za druhú neprenosnú parkovaciu kartu typu B na bytovú jednotku, 

- 100 €/365 dní za tretiu a ďalšiu neprenosnú parkovaciu kartu typu B na bytovú jednotku, 

 

c) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu C      50 €/365 dní, 



 

 

d) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu D     50 €/365 dní, 

 

e) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu E    40 €/3mesiace, 

 

f) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu F    75 €/365 dní, 

 

g) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu G    1 €/365 dní, 

 

h) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu H    1 €/počas podujatia, 

 

i) pri použití neprenosnej parkovacej karty typu S – Senior  50 €/365 dní. 

 

2. Spôsob úhrady 

Platiteľ úhrady je vodič vozidla, ktoré stojí na platenom parkovacom mieste, alebo 

oprávnený žiadateľ o vydanie parkovacej karty. 

2.1  Platiteľ úhrady za krátkodobé parkovanie môže úhradu zaplatiť: 

a) v hotovosti alebo bezhotovostne v parkovacom automate,  

b) v hotovosti alebo bezhotovostne u predajcov, ktorí majú prevádzkareň označenú 

oznamom, že zabezpečujú predaj  jednorazových parkovacích kariet, 

c) bezhotovostne, prostredníctvom mobilného telefónu, a to:  

- zaslaním SMS v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN, alebo 

- využitím aplikácie UPay – Parkovací lístok v zmysle prílohy č. 2 tohto VZN 

2.2  Platiteľ úhrady za opakované parkovanie môže úhradu zaplatiť: 

a) bezhotovostne, prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.levice.sk v zmysle prílohy 

č. 1 tohto VZN, 

b) v hotovosti alebo bezhotovostne na Mestskom úrade v Leviciach, bezhotovostným 

bankovým prevodom na účet mesta. 

3. Úhrada za dočasné krátkodobé parkovanie sa preukazuje: 

a) platnou jednorazovou parkovacou kartou, 

b) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu, 

c) správou SMS od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie. 

Úhrada za dočasné opakované parkovanie sa preukazuje: 

a) potvrdzujúcim emailom na zaregistrovanej adrese, 

b) zaregistrovanou úhradou v parkovacom systéme mesta Levice. 

 

4. Vodič je povinný bezodkladne po zaparkovaní: 



 

– zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate alebo jednorazovú parkovaciu kartu resp. 

ich príslušný počet, 

– umiestniť ich za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby bola možná 

vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane parkovacieho lístka alebo jednorazovej 

parkovacej karty z vonkajšej strany motorového vozidla. V prípade, že sa budú parkovacie 

lístky alebo jednorazové parkovacie karty prekrývať a nebude jasne viditeľná doba, na ktorú 

majú byť použité, bude to kontrolným orgánom považované za dočasné parkovanie bez 

úhrady, 

– na jednorazovej parkovacej karte resp. ich príslušnom počte je vodič povinný perom 

vyznačiť deň, hodinu a minútu odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto. Vyznačenie 

vykoná len v príslušnom políčku dňa, hodiny a minúty začiatku dočasného parkovania tak, 

že označí políčko v tvare písmena x. Jednorazová parkovacia karta nesmie byť vyplnená 

ceruzkou alebo zmazateľným perom a nesmie byť gumovaná alebo inak upravovaná, 

– neprenosnú parkovaciu kartu typu H je vodič povinný umiestniť za predné sklo vozidla na 

viditeľné miesto tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane 

parkovacej karty z vonkajšej strany motorového vozidla. V prípade, že na parkovacej karte 

nebude jasne viditeľná doba, na ktorú má byť použitá, bude to kontrolným orgánom 

považované za dočasné parkovanie bez úhrady,  

– pri úhrade za dočasné parkovanie prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS je vodič 

povinný bezodkladne po zaparkovaní zaslať SMS správu na telefónne číslo 2200 v 

predpísanom tvare. Vzor predpísaného tvaru SMS správy a telefónne číslo sa nachádza na 

dodatkovej tabuli dopravného značenia parkoviska. Následná spätná SMS, ktorá potvrdzuje, 

že za parkovanie bolo zaplatené, je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako doklad o 

zaplatení za parkovanie. Daňový doklad o zaplatení za parkovanie si môže užívateľ 

parkovacieho miesta vytlačiť na web stránke mesta www.levice.sk v časti SMS parkovanie, 

a to na základe kódu príslušného SMS parkovacieho lístka.  Pred uplynutím platnosti 

parkovacieho lístka bude vodičovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa 

koniec platnosti parkovacieho lístka. Vodič sa môže rozhodnúť, či si dobu parkovania 

predĺži zaslaním opätovnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho 

miesta. 

Vzor spôsobu zaslania SMS správy a podmienky úhrady parkovného cez SMS tvoria prílohu 

č. 2 tohto VZN, 

§ 5 

Podmienky vydania neprenosných parkovacích kariet 

1. Neprenosná parkovacia karta typu A sa vydáva na MsÚ v Leviciach alebo prostredníctvom 

webovej aplikácie datamesta.levice.sk. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a konkrétne EČV 

vozidla.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- vlastník/držiteľ motorového vozidla – Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický 

preukaz),  

2. Neprenosná parkovacia karta typu B sa vydáva na MsÚ v Leviciach alebo prostredníctvom 

webovej aplikácie datamesta.levice.sk. Obyvateľ zóny musí byť zároveň vlastníkom resp. 

držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada neprenosnú parkovaciu kartu vydať, alebo je 

manželom/manželkou žiadateľa a vozidlo užívajú spoločne.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  



 

- vlastník/držiteľ motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický 

preukaz),  

- pri používaní služobného vozidla na súkromné účely – Dohoda o poskytnutí služobného 

vozidla na používanie na služobné a súkromné účely, 

3. Neprenosnú parkovaciu kartu typu C je v odôvodnených prípadoch oprávnený vydať MsÚ 

Levice po predchádzajúcom súhlase primátora mesta, a to na základe žiadosti príslušnej 

inštitúcie a po preukázaní úhrady za dočasné parkovanie. Neprenosná parkovacia karta sa 

vydáva na konkrétne EČV vozidla.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz),  

4. Neprenosná parkovacia karta typu D sa vydáva na MsÚ v Leviciach na základe písomnej 

žiadosti. Žiadateľ musí byť vlastníkom resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada 

neprenosnú parkovaciu kartu vydať, alebo je manželom/manželkou žiadateľa a vozidlo užívajú 

spoločne. Vydáva sa na konkrétne  EČV vozidla.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz),  

5. Neprenosná parkovacia karta typu E sa vydáva na MsÚ v Leviciach, alebo prostredníctvom 

webovej aplikácie datamesta.levice.sk. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a konkrétne EČV 

vozidla.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- vlastník/držiteľ motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický 

preukaz),  

6. Neprenosná parkovacia karta typu F sa vydáva na MsÚ v Leviciach, alebo prostredníctvom 

webovej aplikácie datamesta.levice.sk. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a konkrétne EČV 

vozidla, s ktorým je držiteľ neprenosnej parkovacej karty oprávnený parkovať na dočasnej 

spevnenej ploche na parkovanie na Kasárenskej ul.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- vlastník/držiteľ motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický 

preukaz),   

7. Neprenosná parkovacia karta typu G sa vydáva na MsÚ v Leviciach, alebo prostredníctvom 

webovej aplikácie datamesta.levice.sk na konkrétne vozidlo a konkrétne EČV vozidla.   

Žiadateľ musí byť vlastníkom resp. držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada neprenosnú 

parkovaciu kartu vydať, alebo je manželom/manželkou žiadateľa a vozidlo užívajú spoločne. 

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- vlastník/držiteľ motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický 

preukaz),   

- karta držiteľa Kňazovického plakety alebo diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi a 

za záchranu života vydanej Slovenským červeným krížom,  

8. Neprenosná parkovacia karta typu H sa vydáva na MsÚ v Leviciach na základe žiadosti 

organizátora podujatia. 

9. Neprenosná parkovacia karta typu S - Senior sa vydáva na MsÚ v Leviciach, alebo 

prostredníctvom webovej aplikácie datamesta.levice.sk na konkrétne vozidlo a konkrétne EČV 

vozidla.   Žiadateľ musí byť obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Levice, 

ktorý v deň vydania parkovacej karty dovŕšil vek 70 rokov a zároveň je vlastníkom resp. 

držiteľom motorového vozidla, na ktoré žiada neprenosnú parkovaciu kartu vydať, alebo je 

manželom/manželkou žiadateľa a vozidlo užívajú spoločne.  

Doklady potrebné k vydaniu karty:  

- vlastník/držiteľ motorového vozidla - Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický 

preukaz),   



 

10.  Ak dôjde k zmene EČV príslušného vozidla, na ktoré bola neprenosná parkovacia karta 

schválená a zaplatená, je jej držiteľ povinný požiadať o zmenu prostredníctvom webovej 

aplikácie. O zmenu je možné požiadať maximálne dvakrát počas doby platnosti parkovacej 

karty. 

11.  Neprenosné parkovacie karty typu A, B, C, D, E, F, G a S - Senior  nemajú fyzickú podobu, 

vydávajú sa formou elektronického záznamu v databáze parkovacích kariet vedenej 

v parkovacom systéme.  

       

§ 6 

 

Oslobodenie 

 

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach v 

zóne sú oslobodené služobné vozidlá Mesta Levice. 

2. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel na platených parkovacích miestach v 

zóne sú oslobodené aj vozidlá s parkovacím preukazom prepravujúce fyzické osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ak sú splnené podmienky použitia parkovacieho preukazu podľa 

osobitného predpisu.1  

§ 7 

Prechodné ustanovenie 

Neprenosné parkovacie karty vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN zostávajú v 

platnosti do doby vyznačenej na neprenosných parkovacích kartách. 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN mesta 

Levice č. 161 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území miestnych 

komunikácií mesta Levice. 

 

§9 

Záverečné ustanovenie 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 170 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území miestnych ciest mesta Levice bolo schválené na zasadnutí MsZ 

v Leviciach dňa 15.12.2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 170 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území miestnych ciest mesta Levice bolo vyvesené dňa ..................... . 

 

 

 

RNDr. Ján Krtík 

primátor mesta 

 

 
1  § 44 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



 

 

 

Príloha č. 1 k VZN mesta Levice č. 170 

Spôsob úhrady za dočasné opakované parkovanie prostredníctvom webovej aplikácie 

datamesta.levice.sk 

 

1. Úhradu za dočasné opakované parkovanie je možné realizovať prostredníctvom webovej 

aplikácie https://datamesta.levice.sk, 

 

2. kvôli jednoznačnej identifikácii žiadateľa je nutná registrácia podľa inštrukcií webovej 

aplikácie https://datamesta.levice.sk, 

 

3. po schválení registrácie je možné prihlásiť sa do webovej aplikácie 

https://datamesta.levice.sk so svojimi prihlasovacími údajmi (meno/heslo/eID), 

 

4. po prihlásení sa do webovej aplikácie je možné požiadať o vydanie parkovacej karty 

prostredníctvom pripraveného formulára s možnosťou výberu kategórie a typu parkovacej 

karty v zmysle tohto VZN, 

 

5. každá žiadosť podlieha schvaľovaniu zo strany MsÚ, po schválení žiadosti je žiadateľovi vo 

webovej aplikácii umožnená úhrada za parkovaciu kartu prostredníctvom platobnej brány 

alebo zobrazením platobných údajov a QR kódu (Pay By Square), 

 

6. po úspešne vykonanej a spárovanej úhrade systém odosiela notifikačný e-mail s potvrdením 

o platbe. 

 

 

  

https://datamesta.levice.sk/
https://datamesta.levice.sk/
https://datamesta.levice.sk/


 

Príloha č. 2 k VZN mesta Levice č. 170 

Spôsob úhrady za dočasné krátkodobé parkovanie motorových vozidiel 

prostredníctvom SMS 

 I. spôsob – zaslanie SMS správy: 

1. cena úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS je 0,70 €/hod., 

 

2. zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 

1hodinu 

príklad: text SMS bude: LV A1 LV123XY na číslo 2200 

 

zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A2 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 

2 hodiny 

príklad: text SMS bude: LV A2 LV123XY na číslo 2200 

 

zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A3 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 

3 hodiny 

príklad: text SMS bude: LV A3 LV123XY na číslo 2200 

 

zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A4 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 

4 hodiny 

príklad: text SMS bude: LV A4 LV123XY na číslo 2200 

 

 vysvetlenie: LV je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Leviciach, 

A je označenie parkovacej zóny, 

1,2,3,4 je dĺžka parkovania v hodinách, na ktorú chce vodič zaparkovať 

(zaslaním 1 SMS je možné parkovať najdlhšie 4 hodiny), 

LV123XY je evidenčné číslo vozidla, 

3. do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o 

uhradenom parkovnom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené, 

4. 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní 

na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného, tento čas je vodič povinný využiť na 

predĺženie parkovacieho času opätovným odoslaním SMS alebo na opustenie parkovacieho 

miesta, 

5. všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného,              

6.  služba je prístupná všetkým užívateľom mobilných operátorov na území SR. 

II. spôsob – využitie aplikácie UPay – Parkovací lístok parkovací lístok: 

1. Aplikácia  UPay – Parkovací lístok slúži na zjednodušenie zakúpenia si SMS parkovacieho 

lístka, pričom kupujúci nemusí písať SMS v určenom formáte alebo pamätať si správne číslo. 

2. Na stránke mesta Levice www.levice.sk v časti SMS parkovanie sa nachádza odkaz, 

prostredníctvom ktorého je možné stiahnuť si podľa návodu aplikáciu dostupnú na Google Play 

(Android) a na AppStore (iOS) zadarmo. 

3. Po nainštalovaní aplikácie SMS parkovací lístok v mobilnom telefóne kupujúceho si stačí zvoliť 

mesto, typ zóny a zadať EČV vozidla. 

4. Stlačením tlačidla KÚPIŤ a následným potvrdením tejto akcie aplikácia vygeneruje správnu 

SMS a odošle ju. 



 

5. Potvrdenie o zakúpení parkovacieho lístka bude doručené v odpovednej SMS. 

6. Aplikácia automaticky využíva službu určenia polohy mobilného telefónu, ktorá slúži na pomoc 

s určením parkovacej zóny alebo určením zóny spoplatneného parkovania. 

 

 

 

Podmienky pre možnosť úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS 

1. Záujemca o využitie platby cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom mobilného 

telekomunikačného operátora SR a na základe zmluvy s operátorom využíva alebo môže 

využívať systém SMS platba. 

2. Maximálny finančný limit jednej objednávky cez SMS je 20 €. 

3. Celkový finančný objem objednávok cez SMS uskutočnených v rámci jedného zúčtovacieho 

obdobia pre jedno telefónne číslo užívateľa je maximálne150 € sumárne využitím ktorejkoľvek 

služby alebo kúpou tovaru v rámci systému služby SMS platba, pričom zúčtovacím obdobím sa 

rozumie zúčtovacie obdobie užívateľa u operátora. 

4. Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend, 

deactiv, soft suspend, pričom o zaradení užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor 

podľa svojich interných pravidiel. 

5. Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový 

súčet konečných cien užívateľa uvedie na faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú 

službu za nemobilný obsah. 

6. Daňový doklad za predané elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta 

www.levice.sk v časti SMS parkovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


