
 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE MESTA MICHALOVCE č. 220/2022 
O PEŠEJ ZÓNE V MESTE MICHALOVCE 

                                                                                             
 Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach v zmysle § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z., o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, schvaľuje uznesením MsZ č. 279/2022 zo dňa 30.05.2022 
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce o pešej zóne v meste Michalovce.  
 

Článok  1   
Úvodné  ustanovenia     

   
1.1. Zriaďovateľom a vlastníkom pešej zóny, je Mesto Michalovce. 
1.2.  Správcovstvom alebo výkonom správy pešej zóny alebo nakladaním s jej časťami, 

zariadeniami a doplnkami sú poverené subjekty: 
- Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej len TaZS), 
- Mestské kultúrne stredisko Michalovce (ďalej len MsKS), 
- Služby mesta Michalovce, spol. s r.o. (ďalej len SMM, s.r.o.), 
- Mestská polícia Michalovce (ďalej len MsP). 

1.3. Prevádzkovaním pešej zóny alebo je časti môže zriaďovateľ poveriť aj inú fyzickú alebo 
právnickú osobu, ako je uvedené v článku 1, bod 1.2. a to najmä na základe zriaďovateľskej 
listiny, prevodom práva správy, mandátnej zmluvy, zmluvy o výkone správy, alebo na základe 
poverenia, ktoré určí primátor mesta príkazným listom. 

  
Článok  2   

Definovanie  pojmov   
 
2.1. Pešou zónou sa z  hľadiska  teritoriálneho  ohraničenia, rozumie  centrálna  časť  mesta, ako 
 ohraničené územie, ktorého začiatok a koniec je označený príslušnou dopravnou značkou 
 alebo iným dopravným zariadením. Centrálnu mestskú zónu,(ďalej len CMZ) tvoria: 

     a) námestia: 
Nám. osloboditeľov 
Námestie slobody 

     b) ulice: 
Duklianska - časť ulice  
(ohraničená nárožím budovy tzv. „Starý súd“ po priesečnú križovatku ulíc Obchodná a ulice 
Alex.Markuša) 
Maxima Gorkého 
Sama Chalupku - časť ulice  
(ohraničená nárožím budovy Hotela Jalta po priesečnú križovatku ulice Sama Chalupku 
s ulicou Kpt.Nálepku) 
Štefánikova - časť ulice 
(ohraničená nárožím budovy Slovenskej pošty po križovatku ulíc Kuzmányho a Štefánikova) 
Špitálska - časť ulice  
(ohraničená  nárožím budovy Slovenskej pošty po okružnú križovatku ulíc Špitálska a 
Saleziánov) 
Pasáž 

 2.2. Technicky a z hľadiska majetkovoprávneho, pešou zónou je stavba, rozdelená na stavebné 
 objekty, ktoré sú postavené v súlade s projektovou dokumentáciou, overenou v stavebnom              
 konaní a užívané v zmysle kolaudačného rozhodnutia, ktorým bola prevádzka pešej zóny  
      povolená, a následne zavedená do majetku mesta. 
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2.3. Súčasťou pešej zóny sú všetky jej časti a doplnky ako: dlažba, fontány, umelecké diela, prvky 
drobnej architektúry, tribúna, kamery monitorovacieho záznamového systému, verejné 
osvetlenie, verejná zeleň, iné budovy a zariadenia v tomto území. 

2.4. Nemotorovým vozidlom sa rozumie vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo 
 zvieracej sily, najmä bicykel, ručný vozík, rikše - trojkolky, záprahové vozidlo a vozík pre 
 zdravotne postihnuté osoby. 

2.5. Celkovou hmotnosťou vozidla sa rozumie jeho pohotovostná hmotnosť vrátane nákladu. 
2.6. Ambulantný predaj pre potreby tohto VZN sa rozumie umiestnenie predajného zariadenia 

dočasného charakteru, ktorý nie je trvalo spojný so zemou za účelom  krátkodobého 
občasného predaja na verejnom priestranstve. 

 
Článok  3   

Rozdelenie starostlivosti v pešej zóne 
 

3.1. Správu a prevádzku mestských objektov a zariadení v pešej zóne vykonávajú najmä:  
3.2. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce - zabezpečujú letnú a zimnú údržbu 

komunikácií, ich zjazdnosť a schodnosť ako aj všeobecnú čistotu plochy pešej zóny ako celku s 
výnimkou ods. 3.7. (výsadbu a ošetrovanie zelene, prevádzku verejného  osvetlenia, fontán, 
tribúnu, lavičiek po technickej stránke vrátane prípojky nízkeho napätia siete a objektov vo 
svojej správe). 

3.3. Služby mesta Michalovce, spol. s r. o. zabezpečuje výkon správy nebytových priestorov.  
3.4. Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje a organizuje kultúrne a spoločenské akcie na tribúne, 

ozvučenie tribúny s pripojením na nízko napäťovú sieť, mestský rozhlas, správu a údržbu 
výlepných plôch. 

3.5.  Mestská polícia zabezpečuje správu kamerového monitorovacieho systému, bezpečnosť, 
ochranu a kontrolu dodržiavania verejného poriadku v pešej zóne. 

3.6.  Iné subjekty vykonávajúce správu majetku Mesta na základe zmluvy. 
3.7.  Vlastníci nehnuteľností v CMZ sú povinní starať sa o priľahlé priestory v zmysle platnej 

právnej úpravy (cestný zákon).  
 

Článok 4 
Prevádzka a dopravný režim pešej zóny 

  
4.1. Začiatok a koniec vjazdu do pešej zóny pre motorové a nemotorové vozidlá je upravený
 vodorovným a zvislým dopravným značením. 
4.2. Motorové a nemotorové vozidlá pri povolenom vjazde do pešej zóny sa pohybujú iba po 

vyhradenom asfaltovom jazdnom pruhu, ktorý je určený pre cyklistov ako "cyklistická 
cestička". Mimo cyklistov ju využíva aj zásobovanie a pod.  
Mimo vyznačeného  jazdného pruhu  sa môžu pohybovať  iba vo výnimočných prípadoch a to 
na základe povolenia Mestského úradu v Michalovciach.  

4.3. Vjazd do pešej zóny je určený dopravným značením a povoľuje sa:  
- vozidlám stredne ťažkým s celkovou hmotnosťou do 10 t je prejazd určený po cyklistickom 
chodníku, vozidlám s vyššou hmotnosťou ako 10 t bude vjazd  povolený iba vo výnimočných 
prípadoch so súhlasom správcu,  
- vozidlám ľahkým s celkovou hmotnosťou do 3 t môžu vo výnimočných prípadoch a to iba s 
povolením mesta jazdiť po ploche medzi odvodňovacím žľabom a priľahlými objektmi,  
- vozidlám a mechanizmom zabezpečujúcim pravidelnú činnosť spojenú s čistením pešej 
zóny, nevyhnutnými opravami, výzdobou, výsadbou a udržiavaním zelene, kropením, 
polievaním záhonov, zimnou údržbou, odhrňovaním snehu jeho vývozom a pod.,   
- vozidlám zabezpečujúcim zásobovanie vrátane zabezpečenia stavebných prác, pri opravách, 
rekonštrukciách a novej výstavbe na základe zvláštneho povolenia mesta a to iba v 
nevyhnutných prípadoch a vymedzenom čase a priestore,  



                                                                                                                                                  

2 

 

  - vozidlám policajného zboru a mestskej polície počas výkonu služby,  
  - vozidlám požiarneho zboru a zdravotnej služby počas zásahu,  

 - vozidlám havarijných služieb, ktoré zabezpečujú nevyhnutné odstránenie porúch, revízie, 
bežnú údržbu, odčítanie spotreby na zariadeniach v pešej zóne a to:  
vodárenských, plynárenských, energetických, telekomunikačných atď.  
Pred vjazdom  do pešej zóny je povinnosťou príslušnej organizácie ohlásiť uvedenú 
skutočnosť Mestskej polícií Michalovce. 
- organizácie zabezpečujúce výber mincí z automatov (telefónnych, občerstvovacích a pod.) 
budú túto činnosť zabezpečovať bez vjazdu motorového vozidla do pešej zóny. 
- cyklistom, pre ktorých je vyhradená cyklistická cestička, (mimo cyklistickej cestičky je jazda 
na bicykloch zakázaná!)  
- nemotorovým vozidlám za účelom podnikania (koče, rikše, pojazdné predajné pulty a pod.),  
- vjazd nemotorovým vozidlám, pohybujúcim sa pomocou ľudskej sily a vozíkom pre 
zdravotne postihnuté osoby je povolený neobmedzene.  

4.4. Pohyb na kolieskových korčuliach a pomocou iných športových pomôcok je možný len po 
cyklistickom chodníku maximálnou rýchlosťou rýchlej pešej chôdze po ostatných plochách iba 
bežnou rýchlosťou pešej chôdze. 

4.5. V pešej zóne smie vodič jazdiť rýchlosťou max. 20 km/hod., vodič je pritom povinný dbať na 
zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Na cyklistickom chodníku má 
prednosť vo vzťahu k iným vozidlám cyklista a osoba pohybujúca sa na vozíku pre zdravotne 
postihnuté osoby. Na spevnené plochy betónovej dlažby vjazd motorových vozidiel je 
zakázaný.  

 
Článok 5 

Povolenie a poplatky za vjazd do pešej zóny a iné poplatky 
 

5.1. Bezplatný vjazd (patrí sem):  
5.1.1. zásobovanie ručným vozíkom,  
5.1.2. vjazd za účelom prác pre Mesto Michalovce,  
5.1.3. zásahy pri havarijných situáciách,  
5.1.4.  bez poplatku avšak na základe povolenia je aj užívanie verejného priestranstva v rámci 

predvolebných mítingov za podmienok, že:  
 - organizátor zabezpečí potrebný počet usporiadateľov, ktorí budú koordinovať činnosť,  
 - verejné priestranstvo bude počas akcie udržiavané v čistote a poriadku, na náklady 
usporiadateľa,  

  - po ukončení mítingu užívateľ uvedie verejné priestranstvo do pôvodného stavu,  
 - zároveň sa povoľuje vjazd obslužných vozidiel k tribúne, na nevyhnutný čas a účel spojený s 
touto akciou,  
- pre účely vjazdu a techniky pre montáž a vyvesovanie propagačných materiálov spojených s 
voľbami na rôzne budovy v pešej zóne sa bezplatný vjazd nevzťahuje  

5.1.5.  hudobné produkcie mimo tribúny, môžu byť len so súhlasom MsÚ – odboru výstavby, 
životného prostredia a miestneho rozvoja, 

5.1.6.  bez poplatku, avšak na základe povolenia je aj jedno rázový predaj pohľadníc, kvetov a 
podobných predmetov cestou neziskových organizácií, inštitúcií a nadácií, propagácia 
politických, spoločenských a náboženských aktivít,  

5.1.7.  akcie, napríklad: prejazd motocyklov, automobilových veteránov a pod.  
5.1.8. servisné vozidla VVS, SPP, VSE za účelom zistenia odpočtov na meracích a kontrolných 

prístrojoch a pod. na základe ohlásenia MsP.  
5.1.9.  vlastníci nehnuteľností v pešej zóne bez možnosti iného prístupu k svojej nehnuteľnosti, na 

základe a v rozsahu osobitnej dohody s mestom.  
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5.2. Platený vjazd: 
Mestský úrad Michalovce na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby povoľuje vjazd 
do pešej zóny pre konkrétne vozidlo s uvedením druhu vozidla, jeho evidenčného čísla a 
dôvodu vjazdu. Vjazd do pešej zóny z dôvodu zásobovania sa povoľuje len u tých prevádzok, 
ktoré nie je možné zásobovať inak, ako z pešej zóny, za podmienok stanovených týmto VZN a 
po úhrade poplatku za vjazd do pešej zóny.  

5.3.  Povolenie na vjazd do pešej zóny vydáva Mestský úrad, Odbor výstavby, životného prostredia 
a miestneho rozvoja. Mesto Michalovce ako vlastník pešej zóny, si vyhradzuje právo v 
špeciálnych prípadoch kedykoľvek podmienky zmeniť, doplniť alebo vjazd a užívanie 
verejného priestranstva zakázať.  

5.4. Akcie usporiadané bez oznámenia budú sankcionované podľa platných právnych predpisov.  
5.5.  Vjazd do pešej zóny v pracovných dňoch v čase od 16:00 hod. do 08:00 hod. a v čase 

pracovného pokoja sa oznamuje Mestskej polícii Michalovce pred vstupom do pešej zóny. 
Mestská polícia vydá povolenie a žiadateľ uhradí poplatok Mestskej polícii Michalovce. Vjazd 
do pešej zóny bez povolenia a zaplatenia poplatku sa zakazuje.  

5.6. Poplatky: 
     - vjazd do pešej zóny motorovým vozidlom v čase od 06:00 hod. do 22:00 hod – 17 € / deň 
 - vjazd do pešej zóny motorovým vozidlom v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod – 10 € / deň 
 - vjazd do pešej zóny motorovým vozidlom za účelom pravidelného zásobovania v čase  

  od 06:00 hod. do 22:00 hod – 83 € / mesiac 
- vjazd do pešej zóny motorovým vozidlom za účelom pravidelného zásobovania v čase  
  od 22:00 hod. do 06:00 hod – 23 € / mesiac 
- vjazd a pohyb nemotorového predajného resp. reklamného pultu – 2 € / deň 
- vjazd do pešej zóny dopravným prostriedkom ťahaným zvieracou silou – 20 € / deň 
 

Článok 6 
Podmienky pre stavebnú činnosť, údržbu, búracie práce nehnuteľností 

nachádzajúcich sa na pešej zóne 
 

6.1. Podmienky pre výkon stavebnej činnosti pred realizáciou: 
  Stavebník alebo vlastník nehnuteľností, nachádzajúcich sa stavebne na pešej zóne je povinný:  
6.1.1.  svoj stavebný zámer (opravu a údržbu, rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu, búracie práce) 

vopred oznámiť Mestskému úradu, a požiadať o záväzné stanovisko, ktoré bude súčasťou 
dokladov žiadosti o územné a stavebné konanie,  

6.1.2.  zložiť finančnú zábezpeku na účet mesta vo výške 2 % z obstarávacieho nákladu stavebných 
prác alebo stavby, maximálne však 1.660 € na záverečné odstránenie znečistenia a škôd, 
ktoré vzniknú stavebnou činnosťou na ploche pešej  
zóny. Pokiaľ poškodenie prevýši hodnotu finančnej zábezpeky stavebník je povinný rozdiel 
uhradiť. Ak zabratý priestor bude odovzdaný správcovi v poriadku, zábezpeka sa stavebníkovi 
vráti obvyklým spôsobom.  

6.2.  Podmienky pre výkon stavebnej činnosti počas realizácie:  
6.2.1.  výrobu stavebných zmesí zabezpečovať iba v priestoroch mimo pešej zóny, jej zvyšky je 
 zakázané vylievať do kanalizačných vpustov. 
6.2.2.  stavebné mechanizmy musia mať pod pätkami podložky z dreva alebo tvrdej gumy,  
6.2.3.  pri realizácií stavebných prác na fasádach z lešenia je potrebné zabezpečiť ochranu chodcov 

ako aj ochranu povrchu - dlažby. Lešenie musí byť prekryté z vonkajšej strany plachtami, 
ochrannou sieťovinou, fóliou a pod. Plocha pod lešením a na  miestach, kde je predpoklad 
poškodenia dlažby vplyvom pádu materiálu, náradia a pod. z lešenia musí byť zakrytá 
tlmiacou vrstvou, ktorá tieto vplyvy riadne eliminuje,  

6.2.4.  pod pätkami lešenia musia byť osadené ochranné podložky drevené, resp. gumové, ktoré 
zabránia poškodeniu dlažby vplyvom tlaku a dotykom kovovej časti s dlažbou,  

6.2.5.  stavebný materiál skladovať mimo pešej zóny,  
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6.2.6.  na užívanej ploche musí byť udržiavaný poriadok a ihneď (denne) po ukončení prác musí byť 
vyčistená pracovná plocha,  

6.2.7.  kto vykonáva stavebné práce, pred ich začatím protokolárne prevezme a po ukončení 
 protokolárne odovzdá správcovi pešej zóny tú časť plochy pešej zóny, ktorú používal.  
6.3.  Povinnosti stavebníka po realizácii stavebnej činnosti:  
6.3.1.  stavebník je povinný užívanú plochu po celkovom ukončení prác uviesť do pôvodného stavu. 

Plocha musí byť čistá a nesmie vykazovať známky poškodenia,  
6.3.2.  stavebník vyzve správcu pešej zóny k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu plochy, ktorú 

užíval, resp. do nej zasahoval pri výstavbe,  
6.3.3.  na základe protokolu, spolu so žiadosťou o uvoľnenie finančnej zábezpeky budú stavebníkovi 

finančné prostriedky vrátené.  
6.3.4.  ak nebudú splnené podmienky bodu 6.3.1. a 6.3.2. k naplneniu bodu 6.3.3. nedôjde. 

Stavebník nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov a použijú sa na odstránenie 
vzniknutých škôd. Prípadný rozdiel bude vrátený, resp. pri sume vyššej ako bola zábezpeka je 
stavebník povinný rozdiel uhradiť. 

6.4.     Časť dlažby námestia pred mestským úradom je možné využiť na vsadenie pamätných 
dlaždíc:  

6.4.1.  významným osobnostiam, ktorých život je spätý s Michalovcami,   
6.4.2.  obetiam holokaustu, ktoré žili v Michalovciach,   
6.4.3.  významným návštevám. 
6.5.     Pamätnú dlaždicu podľa bodu 6.4. obsahovo schvaľuje MsZ.  
6.6.     Podmienky na osadenie určí správca. 
 

 
Článok 7 

Čistota a údržba pešej zóny 
 

7.1. Údržbu pešej zóny zabezpečujú:  
7.1.1.  organizácie poverené spravovaním pešej zóny, okrem plôch, ktoré sú povinní udržiavať iné 

osoby uvedené pod bodom 7.1.2.  
7.1.2.  vlastníci a prevádzkovatelia nebytových priestorov a vlastníci bytov, minimálne od hrany 

objektu po ochranné mreže stromov ako aj priľahlé podchody alebo chodníky medzi 
objektmi.  

7.2.  Letná údržba:  
7.2.1.  vykonáva sa spravidla od 15. marca do 15. novembra v čase od 05:00 do 08:00 hod.,  
7.2.2.  v uvedenom čase sa zabezpečuje aj odvoz komunálneho odpadu a vyprázdňovanie zberných 

nádob,  
7.2.3.  údržba sa vykonáva strojovým mechanickým a ručným čistením, zametaním, polievaním a 

dočisťovaním v priebehu celého dňa,  
7.2.4.  vozidlá určené na čistenie musia byť opatrené nekovovými kefami.  
7.2.5.  údržba zberného odvodňovacieho kanála sa vykonáva po skončení zimného obdobia.  
7.3.  Zimná údržba:  
7.3.1.  vykonáva sa spravidla od 15. novembra do 15. marca nekorodujúcimi a neagresívnymi 

prvkami. Základné vyčistenie musí byť prevedené najneskôr do 07:00 hod. a v priebehu dňa 
pokračovať v čistení podľa poveternostných podmienok. Podmienka platí mimo snehovú 
kalamitu.  

7.3.2.  je zakázané používať chlorid sodný, materiál na posyp bude určený v operačnom pláne 
zimnej služby, tento zabezpečí správca pešej zóny s uskladnením v nádobách na určených 
miestach,  

7.3.3.  na pluhovanie sa môžu používať len radlice s gumovými britmi,  
7.3.4.  na plochy zelene a odvodňovacie žľaby a vpuste sa nesmie nahŕňať sneh, v prípade väčšieho 

množstva je tento potrebné odvážať, 
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7.3.5.  podmienky zimnej údržby musia byť každoročne rozpracované v operačnom pláne správcu, 
alebo prevádzkovateľa pešej zóny.  

7.4.  Údržba zelene:  
7.4.1.  vykonáva sa spravidla v čase od 05:00 do 10:00 hod. podľa schváleného harmonogramu. 

Údržbu zelene zabezpečuje poverený správca zelene.  
7.4.2.  polievanie zelene sa prevádza tak, aby nedochádzalo k stekaniu znečistenej vody na dlažbu,  
7.4.3.  chemické ošetrenie je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov, 

poškodeniu umeleckých diel, dlažby a pod.  
7.5.  O udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany životného prostredia  

Zakazuje sa:  
7.5.1.  vylievať znečistenú vodu do vegetačných otvorov pre stromy, do zelene, 
 odvodňovacích žľabov a vpustov pre dažďovú vodu,  
7.5.2.  odhadzovať ohorky cigariet a použité žuvačky na dlažbu, alebo iné znečisťovanie verejného 

priestranstva,  
7.5.3.  vjazd vozidiel, z ktorých uniká olej, pohonné hmoty a pod.,  
7.5.4.  venčiť psov v zeleni centrálnej mestskej zóny, pohyb psov po verejných priestranstvách CMZ 

je povolený len na vôdzke, pričom majitelia psov sú povinní prípadné exkrementy neodkladne 
odstrániť.  

7.5.5.  prechádzať cez zeleň – trávnatý pás v CMZ počas celého roka.  
7.6.  Správca pešej zóny určí podmienky letnej a zimnej údržby chodníkov, vrátane 
 technologického postupu.  
  

. Článok 8 
Prevádzkový poriadok fontán 

  
8.1. Fontány sa prevádzkujú iba v letnom období spravidla od 15. apríla do 31. októbra, a to podľa 
 samostatného harmonogramu. Prevádzku zabezpečuje poverený správca.  

 
Článok 9 

Prevádzkový poriadok tribún 
 

9.1. Tribúny slúžia hlavne pre kultúrnu a spoločenskú činnosť (vystúpenia umeleckých súborov, 
organizovanie mítingov, výstav, pri športových akciách a pod.),  

9.2. Povolenie na užívanie tribún vydáva Mestský úrad Michalovce, v súčinnosti s MsKS.  
9.3. Ozvučenie tribúny v pracovných dňoch je možné spravidla od 08:00 hod. do 22:00 hod.  
9.4. Napojenie na el. energiu, prípadne ozvučenie zabezpečí správca tribúny za úplatu vo výške 

skutočne vynaložených nákladov.  
 

           Článok 10 
             Ambulantný predaj 

 
10.1. Ambulantným predajom sa pre potreby tohto VZN rozumie umiestnenie predajného 

zariadenia dočasného charakteru, ktoré nie je trvalo spojené so zemou a slúži pre krátkodobý 
občasný predaj na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta. 

10.2. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby ambulantným spôsobom sú:  
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,  
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesné 
plodiny (vlastné prebytky), na základe povolenia MsÚ.  

10.3. Ambulantný predaj v pešej zóne sa vykonáva len na vymedzenej časti Námestia slobody v 
čase od 08:00 do 22:00 hod.   

 Ambulantný predaj sa povoľuje len z technického zariadenia (predajné stánky, stoly a pod.) 
zriadeného Mestom Michalovce. 
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10.4. Na Nám. osloboditeľov je akýkoľvek ambulantný predaj zakázaný.  
10.5. Vo vymedzenej časti pešej zóny je povolené predávať ambulantným predajom: 

- sušené ovocie, orechy, mandle, spracované a balené oprávnenými výrobcami,  
- huby čerstvé a sušené (predajca musí mať osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na predaj),  
- kvety (živé, rezané, umelé, sušené)  
- včelie produkty,  
- umelecké a remeselnícke výrobky,  
- perníky a cukrovinky,  
- umelecké vlastnoručne vyrobené predmety, 
- iné výrobky na základe povolenia vydaného primátorom mesta, na návrh príslušného 
odboru.  

10.6. Povolenia mesta na predaj nenahrádzajú povolenia iných orgánov na predaj tovarov. 
10.7.  Predaj iných druhov  tovarov ako je uvedené v bode 10.5. nie je povolené.  
10.8.  Ambulantný predaj je možné povoliť len na základe písomnej žiadosti, ktorú je potrebné 

adresovať na odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, a to minimálne 14 
dní pred samotným predajom.  

10.9. Žiadosť musí obsahovať: 
 - meno, alebo názov žiadateľa,  
 - predmet predaja, 
 - dátum predaja, 
 - čas predaja,  
  - doklad o povolenej živnosti. 

Po splnení podmienok bude žiadosť predložená na schválenie primátorovi mesta.            
10.10.  Užívanie technických zariadení je odplatné vo forme poplatku  30 € /deň.  
 Spôsob napojenia na elektrickú energiu si zabezpečuje žiadateľ za úhradu prostredníctvom  

správcu pešej zóny – Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce. Prívod elektriny 
nesmie vytvárať prekážky chodcom. 

 Umiestňovať sudy, vrecia s odpadkami, prepravky a iný prevádzkový  materiál  mimo 
predajného stánku nie je prípustné.  

 Počas prevádzkovania technického zariadenia musí byť toto verejné priestranstvo udržiavané 
v čistote a v poriadku v okolí minimálne 5 m.  

 Prevádzkovateľ je povinný po skončení prevádzkovej doby zabezpečiť vyčistenie technického 
zariadenia alebo verejne prístupného miesta, ktoré užíva.   

 Po ukončení užívania technického zariadenia požiada užívateľ správcu TaZS o protokolárne 
odovzdanie. Správca v protokole písomne potvrdí stav prevzatého technického zariadenia. V 
prípade negatívneho stanoviska v protokole, predloží správca návrh opatrení na odstránenie 
zistených chýb a nedostatkov, ktoré spôsobil užívateľ prevádzkovaním technického 
zariadenia. 

10.11. Osoba oprávnená predávať výrobky je povinná predložiť kontrolným orgánom: 
              - doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané 

výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, 
alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín. 

10.12.  Predávajúci je povinný predložiť orgánom dozoru:  
- doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a preukaz totožnosti,  
- povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení poplatku (dane) za 
predajné miesto,  
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,  
- pri predaji húb doklad o ich znalosti,  
- pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,  
- doklad o nadobudnutí tovaru,  

              - autorizovanú inšpekčnú knihu. 
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10.13. Dozor a kontrolu nad dodržiavaním zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaj 
výrobkov a poskytovania služieb, v znení neskorších predpisov vykonáva:  
- Slovenská obchodná inšpekcia,  
- obec - zamestnanci príslušného odboru MsÚ v Michalovciach, 
- Hlavná kontrolórka mesta,  
- Mestská polícia v Michalovciach.  

10.14. Cena pri predaji tovarov a vecí sa určí dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim, v súlade so 
zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

10.15.  Mesto Michalovce si vyhradzuje právo nepovoliť tie druhy tovaru, ktoré považuje v danom 
čase za nevhodné, a zároveň nepovoliť ambulantný predaj v čase, kedy je dané verejné 
priestranstvo užívané Mestom, alebo ak sa v danom čase konajú akcie, ktoré už boli povolené 
skôr. 

 
Článok 11 

Propagačná a reklamná činnosť. 
 

11.1. Propagačná a reklamná činnosť fyzických a právnických osôb musí byť schválená na základe  
 povolenia Mesta. 
11.2      Túto činnosť je možné vykonávať spravidla na Námestí slobody. 
11.3    Propagačná a reklamná činnosť je odplatná, a to vo forme dane v zmysle VZN za užívanie 
 verejného priestranstva. 
11.4.   Mesto Michalovce si vyhradzuje právo nepovoliť tie propagačné a reklamné akcie, ktoré 

považuje za nevhodné, a zároveň ak sa majú konať v čase, kedy je dané verejné priestranstvo 
užívané Mestom, alebo ak sa v danom čase konajú akcie, ktoré už boli povolené skôr. 

11.5. Propagácia v čase volebných kampaní kandidujúcich subjektov je bezodplatná a nie je 
priestorovo ohraničená. 

 
Článok 12 

Monitorovací záznamový systém. 
 

12.1. Kamery monitorovacieho záznamového systému sú umiestnené podľa projektovej 
dokumentácie. Systém slúži na kontrolnú činnosť v zmysle platných právnych predpisov.  

 
Článok 13 

Kontrolná činnosť 
 

13.1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:  
- Mestská polícia Michalovce,  
- poverení pracovníci Mestského úradu  
- hlavný kontrolór Mesta Michalovce  
- Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce,  
- orgány policajného zboru SR. 

 
Článok 14 

Nariadenie zabezpečovacích prác 

 
14.1. Povinnosť starať sa o nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v pešej zóne, vo vlastníctve iných osôb, 

prináleží vlastníkovi   danej nehnuteľnosti. Ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo 
zdravie osôb,   prípadne predstavuje značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je 
nevyhnutné   stavbu ihneď odstrániť, nariadi Mesto, ako vecne príslušný správny orgán 
vykonať   neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi danej nehnuteľnosti, v zmysle §-u 94   
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odsek 1., zákona NR SR číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,  v 
platnom znení.  

14.2.  Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác alebo 
odstránenie stavby nedá inak zabezpečiť, Mesto Michalovce, ako vecne príslušný orgán, 
nariadi inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má oprávnenie na vykonávanie stavebných 
prác, vykonať neodkladné práce a určí pre ne podmienky.  

14.3.  Neodkladné zabezpečovacie práce a práce na odstránení stavby sa robia na náklady vlastníka 
nehnuteľnosti.  

 
Článok 15 

Sankcie a pokuty 
 

15.1. Za porušenie povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží Mesto 
 alebo Mestská polícia pokutu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 
15.2. Pokuty vyrubené podľa článku 14, sú pokutami podľa zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch 

v platnom znení. Výška a procesné náležitosti priestupku sa riadia zákonom číslo  71/1967 Zb. 
o správnom konaní v platnom znení, ďalej zákonom o priestupkoch a zákonom o stavebnom 
poriadku.  

 
Článok 16 

Záverečné ustanovenie 
 

16.1. Na ostatné vzťahy, týkajúce sa pohybu v pešej zóne neupravené v tomto nariadení, sa 
 vzťahujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy. 

16.2. Primátor mesta na návrh odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja môže 
v jednorazových prípadoch hodných osobitého zreteľa rozhodnúť o užívaní verejného 
priestranstva spôsobom neupraveným v tomto VZN. 

 
Článok 17 

Zrušovacie ustanovenie 

  
17.1. Schválením a nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, sa ruší  VZN  
 č. 162/2014 o pešej zóne v meste Michalovce.  
 

Článok 18 
Účinnosť 

  
18.1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť jeho schválením v Mestskom 
 zastupiteľstve  Michalovce a účinnosť 01.07.2022. 
 

  
  
 
 
 

                                                                                       Viliam Z a h o r č á k  
                                                                                     primátor mesta 


