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Mesto Prešov, v súlade s § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f), h), n) a o) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
o peších zónach na území mesta Prešov.

Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel nariadenia
1.

2.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „nariadenia“) je v záujme
starostlivosti o územie mesta definovanie základných podmienok v oblasti cestnej
premávky a iných činností vykonávaných v peších zónach na území mesta Prešov.
Pešie zóny sú miestnymi komunikáciami a na území mesta Prešov sú zriaďované
v centrálnej mestskej zóne, ale aj v iných častiach mesta za účelom ochrany a zaistenia
bezpečnosti chodcov v územiach s vysokou intenzitou pešej premávky, ochrany
historických častí mesta, ich sprístupnenia chodcom a vytvorenia dopravne upokojených
uličných a spoločensko-obchodných priestorov.
Druhá časť
ORGANIZÁCIA A PODMIENKY CESTNEJ PREMÁVKY
Článok 2
Dopravný režim v pešej zóne

1.
2.

3.
4.

1

2
3

4

Priestor pešej zóny je vymedzený príslušným dopravným značením v zmysle platnej
legislatívy1, ktoré označuje jej začiatok a koniec.
Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravné značenie2
a súvisiace pravidlá cestnej premávky a len v čase, ktorý je uvedený na dopravnom
značení.3
Chodci smú v pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť
jazdu vozidlám, ktoré majú oprávnenie na jazdu po nej.4
Cyklisti smú používať cestu v pešej zóne, pričom sú povinní dbať na zvýšenú
ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť, ani v pohybe obmedziť. V prípade
nevyhnutnosti sú povinní z bicykla zosadnúť.

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
§ 59 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
II. diel, čl. 5 ods. 35 prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 59 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Osoba, ktorá sa pohybuje v pešej zóne na bicykli, na lyžiach, korčuliach alebo na
obdobnom športovom náradí, je povinná sledovať situáciu okolo seba a nesmie
ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky.
Vodič vozidla smie v pešej zóne jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom vodič je
povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť a
v prípade nevyhnutnosti je povinný vozidlo zastaviť.
V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak5.
Do pešej zóny je povolený vjazd vozidlám:
a) s celkovou hmotnosťou do 5t, ktoré zabezpečujú zásobovanie alebo opravárenské,
údržbárske, komunálne a podobné služby;
b) ktorých vlastníkmi, držiteľmi6 a užívateľmi sú obyvatelia (fyzické osoby) s trvalým
alebo prechodným pobytom v pešej zóne, avšak len za podmienky, že len z pešej zóny
je zriadený vjazd na nehnuteľnosť, na ktorej môže byť vozidlo odstavené alebo
zaparkované;
c) zabezpečujúcim dovoz nákladu väčšieho objemu (biela technika, nábytok) pre
obyvateľa s trvalým alebo prechodným pobytom v pešej zóne v čase vymedzenom pre
zásobovanie;
d) s povolením na zvláštne užívanie komunikácie, resp. s povolením na osobitné užívanie
(záber) verejného priestranstva (stavebná činnosť, výkopové práce, kultúrne,
spoločenské a športové podujatie a pod.) v pešej zóne;
e) s osobitným označením E15, t. j. vozidlám prepravujúcim osobu so zdravotným
postihnutím, odkázanú na individuálnu prepravu, ktorá je držiteľom preukazu
osobitného označenia vozidla alebo parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so
zdravotným postihnutím;
f) zdravotnej a záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru,
Mestskej polície mesta Prešov, vozidlám správcu komunikácií a správcov
inžinierskych sietí, vozidlám havarijných služieb a vozidlám s výnimkou povolenou
orgánom Policajného zboru alebo Ministerstvom vnútra SR,7 na dobu nevyhnutnú pre
ich činnosť.
Tretia časť
UMIESTŇOVANIE ZARIADENÍ V PEŠÍCH ZÓNACH
Článok 3
Druhy umiestňovaných zariadení
1. V peších zónach je možné umiestňovať len zariadenia prenosného a dočasného
charakteru, t. j. zariadenia, ktoré svojím vyhotovením nie sú pevne spojené so zemou,
sú umiestnené na presne vymedzené obdobie a ktoré slúžia na reklamné, propagačné
a informačné účely alebo slúžia na poskytovanie služieb, predaj a prezentáciu, ako aj
prvky drobného prenosného mobiliáru, t. j. vybavenia uličného priestoru (ďalej len
„zariadenia“).

5
6
7

§59 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§140 zákona c. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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2. Druhy umiestňovaných zariadení:
a) prenosné reklamné, informačné a propagačné zariadenie;
b) zariadenie na poskytovanie služieb, predajné a prezentačné zariadenie;
c) stavebné zariadenie;
d) zariadenie letného sedenia a terasy;
e) prvky prenosného drobného mobiliáru.
3. Umiestňovanie týchto zariadení podlieha vydaniu rozhodnutia o zvláštnom užívaní
miestnych komunikácií s výnimkou ods. 2 písm. e) tohto článku. Umiestnenie prvkov
prenosného drobného mobiliáru je možné na základe súhlasného stanoviska mesta.
Článok 4
Všeobecné pravidlá umiestňovania zariadení
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zariadenia sa v pešej zóne umiestňujú v súlade s ich účelom vždy len na dobu
nevyhnutnú a v miere neobmedzujúcej základnú funkciu komunikácie, bezpečnosť jej
užívania a primeraný vzhľad okolitého prostredia.
Umiestnenie zariadenia sa posudzuje individuálne, podľa miesta a lokality jeho
umiestnenia a širších vzťahov okolia.
Umiestnením zariadenia nesmie dôjsť k neúmernému obmedzeniu pohybu chodcov
a cyklistov.
Umiestnenie zariadenia nesmie narušiť vodiacu líniu pre osoby so zníženou orientáciou
pohybu (osoby slabozraké a nevidiace) v zmysle príslušného predpisu8. V prípade
umiestnenia dočasných zariadení do priestoru vodiacej línie je potrebné zabezpečiť
vytvorenie náhradnej vodiacej línie.
V pešej zóne sa zakazuje umiestniť zariadenie:
a) pred vstup do objektu a vjazd na nehnuteľnosť;
b) v okruhu do 1 m od hydrantu a nádoby na komunálny odpad;
c) v blízkosti stojana alebo prístrešku na bicykle takým spôsobom, ktorý by
neumožňoval umiestnenie bicykla v stojane alebo v prístrešku;
d) v priestore obvyklom na umiestňovanie dopravného značenia, t. j. do 2 m od hrany
(obrubníka) vozidlovej komunikácie (podľa zásad pre používanie dopravného
značenia na pozemných komunikáciách).
Všeobecné pravidlá platia pre všetky druhy umiestňovaných zariadení, pokiaľ v
pravidlách podľa čl. 5 až 9 tohto nariadenia nie je stanovené inak.
Článok 5
Pravidlá umiestňovania reklamných zariadení

1.

8

Pre účely tohto nariadenia sa pod súhrnným pojmom „reklamné zariadenie“ rozumejú
prenosné reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ktoré sú charakterizované
takto:
a) Reklamné zariadenie - sprostredkúva ponuku najmä tovaru a služieb s cieľom
získania zákazníkov (komerčná reklama). Sem patria aj zariadenia na vylepovanie
plagátov, letákov a zvukové zariadenia využívané na komerčné účely;

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
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Informačné zariadenie - má informatívny charakter, poskytuje údaje o službách,
údaje o počasí, stravovacích a ubytovacích možnostiach, o druhu a dostupnosti
lokality s národnými kultúrnymi pamiatkami, rekreačnými zariadeniami a
prírodnými krásami, resp. iné údaje;
c) Propagačné zariadenie - je to predovšetkým firemná tabuľa, resp. transparent na
krátkodobé akcie.
V pešej zóne je zakázané umiestniť reklamné zariadenie, ak nebude zachovaná voľná
minimálne ½ spevnenej prechodnej šírky komunikácie. Táto šírka nesmie byť zároveň
menej ako 1,5 m.
Reklamné zariadenie v pešej zóne, ktorú od cesty oddeľuje verejná zeleň o šírke min. 2
m, sa umiestňuje tesne pri okraji priľahlom k tejto zeleni za podmienky splnenia
ustanovení ods. 1.4.5 prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z. z.9.
Maximálna pôdorysná plocha jedného reklamného zariadenia je 1 m2.
Reklamné zariadenie musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť – musí byť staticky
zabezpečené a stabilné tak, aby neohrozovalo bezpečnosť a zdravie chodcov a nesmie
mať ostré hrany, ktoré pri dotyku môžu spôsobiť zranenie.
V pamiatkovo chránených územiach10 nie je možné umiestňovať reklamné zariadenie na
oplotení mestských parkov, na prvky drobnej architektúry, na stĺpy verejného
osvetlenia, resp. na iné zariadenia technického vybavenia územia.
Reklamné zariadenie nie je možné umiestňovať v priestore nad komunikáciami, napr.
upevnením na priečelia budov alebo stĺpy technického vybavenia územia.
Reklamné zariadenie a jeho nosný systém nie je možné upevňovať na vzrastlú zeleň
(stromy, kríky)
Reklamné zariadenie nie je možné umiestňovať v priestore križovatky a v rozhľadovom
poli vodiča na križovatke11.
Povolenie na umiestnenie reklamného zariadenia možno vydať maximálne na dobu
60 kalendárnych dní.
b)

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Článok 6
Pravidlá umiestňovania predajných a prezentačných zariadení
1.

9

10
11

Pre účely tohto nariadenia sa pod súhrnným pojmom „predajné a prezentačné
zariadenie“ rozumejú zariadenia na poskytovanie služieb, t. j. predajné zariadenia
(predajné stánky, stolíky, prístrešky a pod.) slúžiace na krátkodobý (ambulantný) predaj
a propagáciu tovaru a služieb, prezentačné zariadenie (napr. pódiá, konštrukcie a
zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov) slúžiace na individuálne akcie
alebo usporiadanie podujatí a prezentáciu kultúrneho, spoločenského, príp. športového
programu, vrátane cestných vozidiel, ktoré sú súčasťou podujatí.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie, ods. 1.4.5 prílohy: „Každá prekážka trvalého aj dočasného charakteru, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, sa musí
vyznačiť tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Preto musí byť prekážka pevne vyznačená pri zemi do
výšky 100 mm obrubou a vo výške 1 100 mm pevným, hmatným a v porovnaní s okolím kontrastným označením. Nad chodníkom, v
priestore od 450 mm do 2 200 mm, nemôže byť umiestnený žiadny predmet ani konštrukcia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zrakovo
postihnutej osoby. Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie nevyznačené v pôdoryse môžu byť umiestnené na stavbe vo
výške od 450 mm do 2 200 mm len v prípade, ak nevystupujú z obrysu stien do priestoru komunikácie pre peších na viac ako 200 mm.
Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie, ktorých pôdorys je na zemi vyznačený ako prekážka identifikovateľná
slepeckou palicou, môžu vyčnievať do priestoru pešej komunikácie najviac na vzdialenosť 300 mm. Prekážka na komunikácii pre peších
musí byť umiestnená tak, aby sa zachoval priechodzí koridor široký 1 300 mm alebo v odôvodnených prípadoch len 900 mm.“
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým sa vyhlasujú pamiatkovo chránené územia
§ 8 ods. 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
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Cestným vozidlom sa rozumie motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat
alebo tovaru.12 Pre účely tohto nariadenia sa týmto rozumejú osobné vozidlá, nákladné
vozidlá, autobusy, dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlá, štvorkolky, prípojné
vozidlá, špeciálne vozidlá.
Umiestnením predajného a prezentačného zariadenia v pešej zóne musí ostať spevnená
voľná prejazdná šírka min. 3,0 m.
Cestné vozidlo, ktoré je súčasťou akcie, je dopravnou obsluhou a môže na určenej
ploche zastaviť na nevyhnutnú dobu potrebnú na vyloženie a naloženie tovaru, resp.
nákladu, prípadne na vystúpenie a nastúpenie osôb súvisiacich s akciou. Státie
motorového vozidla je možné na verejných odstavných a parkovacích plochách za
podmienok daných dopravným značením a prevádzkovým poriadkom týchto plôch.
Cestné vozidlo, ktoré samotné je propagačným produktom alebo prostriedkom sa v
pešej zóne môže umiestniť tak, aby ostala spevnená voľná prechodná šírka min. 3,0 m.
Počet umiestňovaných predajných a prezentačných zariadení musí zohľadňovať
priestorové podmienky danej lokality.
Pri kultúrno-spoločenských a športových akciách je možné vydať jedno povolenie pre
všetky predajné a prezentačné zariadenia súvisiace s akciou.
Povolenie na umiestnenie predajného a prezentačného zariadenia sa vydáva na dobu
trvania akcie (počet aj začatých dní), pri ambulantnom predaji tovaru maximálne na
dobu 90 kalendárnych dní.
Článok 7
Pravidlá umiestňovania stavebných zariadení

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

12

Pre účely tohto nariadenia sa pod súhrnným pojmom „stavebné zariadenie“ rozumie
lešenie, kontajner, stavebná technika, eko WC a pod.
Počas realizácie stavebných úprav na objekte nesmie byť ohrozený pohyb a bezpečnosť
chodcov pohybujúcich sa v jeho okolí.
Ak to priestorové pomery dovoľujú, je možné počas vykonávania stavebných prác
(počas pracovnej doby) zriadiť (vymedziť) bezpečnostné ochranné pásmo v okolí
objektu, na ktorom sa uskutočňujú stavebné práce.
Umiestením stavebného zariadenia v pešej zóne musí ostať spevnená voľná prechodná
šírka min. 1,5 m.
Lešenie je nutné zabezpečiť systémom ochranných sietí v celej dĺžke tak, aby sa
zabránilo prepadnutiu stavebných materiálov a ohrozeniu zdravia a bezpečnosti
okoloidúcich.
Stavebný odpad možno umiestňovať len v kontajneroch a to len na nevyhnutnú dobu; na
pešej zóne sa zakazujú umiestňovať samostatné skládky stavebného odpadu a materiálu.
Počas stavebných prác je nevyhnutné na užívanej ploche dodržiavať čistotu a poriadok.
Po ukončení stavebných prác je potrebné celú užívanú plochu vyčistiť a uviesť do
pôvodného stavu.
Stavebné zariadenie je nevyhnutné umiestniť tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchu
komunikácie zaťažením lešenia, zanesením omietkou, farbou, ani iným stavebným
materiálom.
§ 2 a § 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Povrch komunikácie v časti určenej pre stavebnú úpravu je nutné chrániť prekrytím
nepriepustným materiálom (napr. fóliou, doskami).
Povolenie sa vydáva na dobu trvania stavebných prác.
Umiestnenie stavebného zariadenia, rozsah staveniska a podmienky prevádzky musia
byť v súlade s podmienkami vydanými stavebným úradom v rámci stavebného
povolenia.
Článok 8
Pravidlá umiestňovania exteriérové sedenia

Pre účely tohto nariadenia sa pod súhrnným pojmom “exteriérové sedenie“ rozumejú
zariadenia letného sedenia a terasy, ktoré poskytujú služby mimo interiérových
priestorov prevádzky.
2.
Exteriérové sedenie sa umiestňuje v peších zónach pred objektom, v ktorom sídli
prevádzka, ku ktorej je toto sedenie zriadené.
3.
Umiestnenie exteriérového sedenia je možné aj pred iným objektom v dochádzkovej
vzdialenosti do 70 m, avšak len v prípade, že v tomto objekte nesídli prevádzka, ku
ktorej je možné umiestniť sedenie podľa ods. 2 tohto článku, alebo ak takáto prevádzka
v objekte sídli a jej prevádzkovateľ písomne potvrdí žiadateľovi nezáujem o zriadenie
exteriérového sedenia.
4.
Exteriérové sedenie sa umiestňuje len na spevnených plochách.
5.
Umiestnenie exteriérového sedenia musí vyhovovať ustanoveniam prílohy vyhlášky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.13
6.
Pri umiestnení exteriérového sedenia na pešej zóne musí byť zabezpečený voľný jazdný
pruh minimálnej šírky 3,0 m a na chodníku spevnená voľná prechodná šírka min. 1,5 m.
7.
Pri umiestnení exteriérového sedenia nesmie dôjsť k narušeniu povrchu komunikácie a
ostatných prvkov mestského mobiliáru konštrukčnými a zriaďovacími prvkami
exteriérových sedení.
8.
Napojenie exteriérového sedenia na siete technického vybavenia sa musí realizovať tak,
aby nedošlo k voľnému uloženiu inžinierskych sietí na komunikáciu, ani vedeniu
vzdušného kábla (napr. križovanie komunikácie káblom, hadicou a pod.).
9.
Zakazuje sa konštrukčné spojenie exteriérového sedenia s krytom komunikácie.
10. Ohraničenie exteriérového sedenia je možné v rámci vymedzenej plochy:
a) prvkami mobilnej zelene s max. výškou 1,1 m napr. v keramickej, nerezovej alebo
drevenej nádobe maximálne v 1/3 obvodu vymedzenej plochy;
b) vymedzovacími stĺpikmi s plošnou priehľadnou výplňou s max. výškou 1,1 m;
c) celoplošným pódiom do výšky max. 15 cm pre zabezpečenie vodorovnej podlahovej
plochy sedenia so zabezpečením bezbariérového vstupu.
11. V prípade, že výška pódia podľa ods. 10 písm. c) tohto článku nie je dostatočná na
vyrovnanie terénu (z dôvodu jeho veľkého sklonu), bude táto výška pódia posúdená
a určená individuálne, pre každé umiestnenie exteriérového sedenia.
12. Prekrytie exteriérového sedenia je možné markízami alebo slnečníkmi.
1.

13

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z,. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie
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Markízy ani slnečníky nesmú presahovať vymedzenú pôdorysnú plochu exteriérového
sedenia a zároveň musí byť pod nimi zabezpečená podchodná výška min. 2,5 m.
V exteriérovom sedení je možné, okrem príručného stolíka (na príbory, servítky,
koreničky, obrusy, popolníky), výlučne v rámci vymedzenej plochy sedenia umiestniť
výčapný a obslužný pult s výškou do 1,1 m, príručnú chladničku a kávovar.
Povolenie na umiestnenie exteriérového sedenia možno vydať na obdobie kalendárneho
roka od 15. 3. do 15. 11., čo je obdobie, v ktorom sa obvykle nevykonáva zimná údržba
miestnych a účelových komunikácií.
Článok 9
Pravidlá umiestňovania mobiliáru

1.

2.

3.

4.

5.

Pre účely tohto nariadenia sa pod súhrnným pojmom „mobiliár“ rozumejú črepníky,
lavičky, kvetináče, schodíky, stojany na bicykle a pod., t. j. prvky, ktoré nevykazujú
charakter reklamného, informačného a propagačného zariadenia a slúžia na skrášlenie
exteriéru, prípadne sprístupnenie objektu.
Umiestnenie sezónneho mobiliáru vo vlastníctve mesta Prešov vykonávané pod
odborným dozorom oprávnených zamestnancov mesta Prešov nepodlieha vydávaniu
povolenia; takýto mobiliár je súčasťou uličného priestoru a umiestňuje sa v zmysle
príslušného paspotru alebo operatívne po dohode s organizačným útvarom, ktorý v
zmysle platného Organizačného poriadku MsÚ v Prešove vykonáva úlohy súvisiace s
územným plánovaním v meste Prešov.
Umiestnenie iného prenosného mobiliáru s pôdorysnými rozmermi max. 0,5 x 0,5 m
a výške max. 1,0 m nepodlieha vydávaniu povolenia; na jeho umiestnenie je potrebné
súhlasné stanovisko organizačného útvaru, ktorý v zmysle platného Organizačného
poriadku MsÚ v Prešove vykonáva úlohy súvisiace s územným plánovaním v meste
Prešov, ktoré sa vydáva na dobu 1 roka odo dňa jeho vystavenia.
Umiestnenie mobiliáru musí vyhovovať ustanoveniam prílohy vyhlášky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.14
Konštrukčné spojenie mobiliáru s povrchom komunikácie alebo verejného priestranstva
je zakázané.
Článok 10
Rozhodovací a povoľovací proces

1.
2.

3.
14

15

Zariadenie v pešej zóne možno umiestniť len na základe povolenia na zvláštne užívanie
miestnych komunikácií s výnimkou článku 9 tohto nariadenia.
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií vydáva v zmysle príslušného
predpisu15 mesto Prešov, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové
komunikácie.
Za vydanie povolenia sa vyrubuje správny poplatok v zmysle príslušných predpisov16.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
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Súčasťou vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií pre
umiestnenie reklamného zariadenia je vystavenie registračnej nálepky, ktorá obsahuje
základné údaje o povolení umiestnenia tohto zariadenia. Registračná nálepka slúži pre
potreby kontroly oprávnenosti umiestnenia reklamného zariadenia. Poučenie o spôsobe
použitia registračnej nálepky povoľujúci orgán uvedie v texte povolenia.
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií nenahrádza povolenie na
prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie služieb, predajného zariadenia,
exteriérového sedenia, ani sa ním neurčuje prevádzková doba uvedených zariadení ale
slúži ako podklad pre vydanie povolenia na prevádzkovanie - určenie prevádzkového
času a vyrubenie dane za osobitné užívanie verejného priestranstva.
Štvrtá časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 11
Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok

podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou

oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý môže primátor
mesta uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.17
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné
pripomienkovanie dňa 21.5.2012 a zvesený dňa 1.6.2012.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Prešove dňa 12.9.2012 uznesením č. 264/2012.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
27.9.2012 a zvesené dňa 12.10.2012.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 16.11.2012.
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 74/1997 o premávke v pešej zóne.

Prešove 24.9.2012
JUDr. Pavel Hagyari
primátor mesta

16

17

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne
poplatky vyberané mestom Prešov v platnom znení
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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