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VSEOBECNE ZA VAZNE NARIADENIE 
, v 

mesta STRAZSKE č. 30 

o vjazde do pešej zóny a iných lokalít vozidlami zásobovania, obslumých činností 
a podmienkach zásobovania týmito vozidlami 

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 6 zákona č. 369/90Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie o vjazde do pešej zóny 
a iných lokalít vozidlami zásobovania, obslužných činnosti a podmienkach zásobovania týmito 
vozidlami. 

§ 1 
úvodné ustanovenia 

1/ Toto VZN upravuje vjazd vozidiel do pešej zóny a ostatných lokalít v katastri mesta Strážske. 
2/ Pre účely pešej zóny je vyhradené námestie Alexandra Dubčeka. 
3/ Začiatok pešej zóny ( ďalej len PZ) je označený dopravnými značkami D 57 a (pešia zóna), 

B 1 a dodatkovou tabuľou, na ktorej sú uvedené podmienky vstupu vozidiel do pešej 
zóny. Koniec pešej zóny je označený dopravnou značkou D 57 b (koniec pešej zóny) 

4/ Podmienky vstupu do pešej zóny a iných lokalit, výrub a výšku poplatkov upravujú 
ustanovenia§ 2, 3 a 4 tohoto VZN. 

5/ Premávka vozidiel, ktorým bol vjazd do PZ povolený sa riadi podľa osobitných ustanovení 
§ 60 zákona č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách. 

§2 
Povolenie vjazdu do pešej zóny 

1/ Povolenie vjazdu do PZ a iných lokalit vydáva Mestský úrad Strážske na základe písomnej žiadosti. 
2/ Povolenie vjazdu je možné vydať iba pre prevádzky pre ktoré nie je možné riešiť zásobovanie inak 

ako z pešej zóny. 
3/ Povolenie pre zásobovanie v PZ je možne vydať iba pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nižšou 

ako3 500kg. 
4/ Povolenie je možné vydať aj vozidlám pre prípady rekonštrukčných prác pre prevádzky 

nachádzajúce sa v PZ a iných lokalitách. 
Toto povolenie sa spoplatňuje v prípade, že sa jedná o iný majetok ako majetok mesta. 

5/ Vjazd do PZ a iných lokalit je povolený vozidlám ( v zmysle § 4 7 ods.2 a 3 vyhl. MV SR 
č. 90/1997 Z. z.) bez priestorového a časového obmedzenia. 
Vodiči týchto vozidiel nemusia rešpektovať dopravné značky len v prípadoch vykonávania 
činnosti, ktorá nevyhnutne vyžaduje výnimku z rešpektovania dopravných značiek. 
Na vjazd týchto vozidiel sa nevyžaduje písomné povolenie. 

6/ Povolenie vjazdu pre vozidlá z.abezpečujúce odstraňovanie havarijných udalosti 
sa nevyžaduje. 

7 / Povolenie je možné využívať iba pre prípady uvedené v tomto VZN, len na dobu nevyhnutnú 
k realizácii týchto činnosti. 

8/ V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch môže povoliť výnimku z ustanovení tohoto 
VZN primátor mesta. 
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§3 

1/ Vjazd jednostopových motorových vodidiel je povolený iba u vozidiel s obsahom do 50 cm3. 
2/ Vjazd nemotorovych vozidiel pohybujúcich sa pomocou ľudskej sily a vozíkom pre 

zdravotne postihnuté osoby je povolený neobmedzene. 
3/ Pre tieto vozidlá nie je potrebné povolenie vstupu do PZ. 

§4 
Druhy povolení a vyška. poplatkov 

1/ Neprenosné povolenie vydáva sa len na konkrétne vozidlo (podľa EČV) a umožňuje vjazd 
len tohoto vozidla do PZ. 

2/ Prenosné povolenie sa vydáva na konkrétny podnikateľ sk.ý subjekt a umožňuje vjazd 
aj cudzích vozidiel za účelom zásobovania podnika.teľa uvedeného na povolení, 
taktiež na odvoz zakúpeného tovaru z prevádzky tohoto podnikateľa. 

3/ Povolenie na časovo obmedzenú dobu. 
4/ poplatky : neprenosné povolenie zák. popl. 5 OOO,- Sk/rok 

prenosné povolenie zák. popl. 15 OOO,- Sk/rok 
povolenie na časovo .. . zák. popl. 200,- Sk/deň 

5/ Priplatky pri vydaní povolenia podľa ods. 1 a 2 na dobu 1 mesiaca sa účtuje príplatok 
k 1/12 zákl. poplatku vo výške 500,- Sk, na dobu 3 mesiacov k polovici základného poplatku 
prlplatok 350,- Sk, na dobu 6 mesiacov k polovici základného poplatku príplatok 250,- Sk, 
na dobu 9 mesiacov k 3/4 základného poplatku príplatok 100,-Sk. 

6/ Poplatok sa piati aj za začaty časový úsek vydaného povolenia. 
7 / Vjazd vozidiel do PZ a iných lokalít pri konaní akcii a iných aktivit pre potreby mesta 

Strážske sa nespoplatňuje. 

§5 
Podmienky vjazdu zásobovacích vozidiel 
a vozidiel obslužných činností v iných 
lokalitách v kat.a.stri mest.a Strážske 

1/ Zásobovanie a jazda vozidiel obslužných činností objektov v iných lokalitách mimo PZ 
je možné uskutočňovať z miest.a, ktoré na to nie je určené iba za podmienok podľa 
§ 4 ods. 2 a3. 

2/ Povolenie na zásobovanie a vjazd vozidiel obslužných činností je možné vydať na miest.a, 
ktoré na to nie sú určené len v prípadoch havarijných situácii, rekonštrukcií a zásobovania 
v prípadoch ak tieto činnosti nemožno vykonať inak. 

3/ Za miesta, ktoré nie sú určené na zásobovanie realizáciu rekonštrukčných činnosti, 
havarijných situácii sa považujú chodníky, trávnaté plochy a zeleň. 

4/ Vodič vozidla. ktorý má povolenie na vjazd na miest.a podľa§ 4 ods. 3 nesmie ohroziť 
ani obmedziť chodcov pri jazde a vykonávaní činností uvedených v § 4 ods. 1. 
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§6 
Sankcie 

1/ Občanovi. ktory pomši toto nariadenie a dopúšťa sa priestupku voči poriadku uloži 
Mestská polícia Stražske blokovú pokutu do výšky 500,- Sk alebo odovzdá k prejednaniu 
orgánom oprávneným prejednať priestupky. 

2/ Právnickej osobe. ktorá pomši toto nariadenie primátor mest.a uloži 
al pri prvom porušení pokutu 10 OOO.- Sk 
b/ pri druhom porušeni pokutu 50 OOO.- Sk 
cl pri treťom porušení pokutu 100 OOO.- Sk 

3/ Pri zneužití povolení primátor uloži pokutu do výšky 100 OOO,- Sk. 

§7 
Zá.verečné ustanovenia 

1/ Zoznam vydaných povolení vjazdu do PZ a iných lokalít obdrži Mestská polícia Strážske 
a Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Strážske. 

2/ V prípade udelenía nových povolení hudú tieto bez odkladu doručené na MsP Strážske 
a 00 PZ SR, Strážske. 

3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 
dňa 27. apríla 2000. uznesením č. 68/2000 s účinnosťou od 1. 6. 2000. 

V Strážskom 27. 04. 2000 

~ __ ,,,...-~ 

Ing. Vl~najčák 
primátor mesta 

., 
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Výtlačok č. 3 

DODATOK č. 1 K VZN MEST A STRÁŽSKE č. 30 

O vjazde do pešej zóny a iných lokalít vozidlami zásobovania , obslužných 
činností a podmienkach zásobovania týmito vozidlami. 

Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 30 o vjazde do pešej zóny a iných lokalít 
vozidlami zásobovania , obslužných činností a podmienkach zásobovania sa mení a dopÍňa 
takto: 

1. V § 4 ods.4 sa znenie: 

Poplatky: neprenosné povolenie zák. popl. 

prenosné povolenie zák. popl. 
povolenie na časovo ... zák. popl. 

nahrádza takto: 

Poplatky: neprenosné povolenie zák. popl. 
prenosné povolenie zák. popl. 
povolenie na časovo ... zák. popl. 

2. V § 4 ods.S sa znenie: 

5000,- Sk/rok 

15000,- Sk/rok 
200.- Sk/deň 

165,96,- eur/rok 
497.90,- eur/rok 

6,63,- eur/deň 

v druhom riadku textu,,, poplatok vo výške 500,- Sk" nahrádza znením 
,,poplatok vo výške 16,59 eura,, 
v treťom a štvrtom riadku textu „ príplatok 350,- Sk na dobu 6 mesiacov k polovici 
základného poplatku príplatok 250,- Sk, na dobu 9 mesiacov k¾ základného poplatku 
príplatok 100,. Sk 
sa nahrádza znením 
„príplatok 11,61 ,- eura na dobu 6 mesiacov k polovici základného poplatku príplatok 
8,29,- eura na dobu 9 mesiacov k ¾ základného poplatku príplatok 3,31 ,- eura. 

3. V § 6 ods.1 sa znenie 
v druhom riadku textu „pokutu do výšky 500,- Sk nahrádza znením „ pokutu do 
výšky 16,59.- eura" 
v § 6 ods.2 sa znenie odseku od druhého riadku 
a/ pri prvom porušení pokutu 10000.- Sk 
b/ pri druhom porušení pokutu 50000.- Sk 
c/ pri treťom porušení pokutu 100000,- Sk 
nahrádza znením 
a/ pri prvom porušení pokutu 331,93,- eura 
b/ pri druhom porušení pokutu 1659,69,- eura 
c/ pri treťom porušení pokutu 3319,39,- eura 

4. V § 6 ods.3 sa znenie textu 
Pri zneužití povolení primátor uloží pokutu do výšky 100000,- Sk 
nahrádza znením Pri zneužití povolení primátor uloží pokutu do výšky 3319,39 eura 
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