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Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 83/2005 
o pešej zóne 

Hlohovec, február 2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva tento

dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 83/2005 
o pešej zóne 

Čl. I

1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „č. 315/1996 Zb.“ menia nasledovne: „č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

2. Čl.  2  sa  mení  nasledovne:  „Pešia  zóna  sa  nachádza  na  ul.  M.  R.  Štefánika  a  je 
označená  betónovými  stĺpikmi  a  príslušným  dopravným  značením  schváleným 
Okresným riaditeľstvom PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Trnave.“

3. V čl. 5 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 6 
tohto VZN,“.

4. V čl. 5 ods. 3 sa dopĺňa nové písmeno g): 
„g)   vozidlá  na  čistenie  komunikácií  a odvoz  komunálneho  odpadu  a drobného 
stavebného odpadu“.

5. V čl. 5 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„4. Na základe  rozhodnutia  primátora  mesta  Hlohovec  je  možné  udeliť  povolenie 
vjazdu do pešej zóny pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7 ton, predovšetkým 
v súvislosti s rekonštrukciou nehnuteľností. Udelenie povolenia je fakultatívne a treba 
oň  požiadať  písomne  v dostatočnom  časovom  predstihu.  V prípade  vzniku  škody 
na  pešej  zóne  zodpovedá za  škodu objednávateľ  vozidla,  ktorého  vjazd  bol  nutný 
v súvislosti  so  stavebnou  alebo  inou  činnosťou  majiteľov  nehnuteľností 
nachádzajúcich sa na pešej zóne,  resp. majiteľ vozidla,  ak je majiteľ nehnuteľnosti 
zároveň vlastníkom vozidla. Pri vzniku škody je zodpovedná osoba povinná uhradiť 
vyčíslenú finančnú škodu na pešej zóne, resp. uviesť pešiu zónu do pôvodného stavu 
pred poškodením.“



Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 83/2005 
o pešej zóne 

1/2

6. V čl.  6  ods.  2  písm.  f)  sa  slová  „správcu,  prípadne  prevádzkovateľa  zóny“  menia 
nasledovne:  „spoločnosti  zabezpečujúcej  údržbu  miestnych  komunikácií  v meste 
Hlohovec“.

7. Čl. 6 ods. 2 písm. g) sa mení nasledovne: 
„g)  pred  začatím  rekonštrukčných  a stavebných  prác  prevziať  a po  ich  ukončení 
odovzdať formou preberacieho konania spoločnosti zabezpečujúcej údržbu miestnych 
komunikácií  v meste  Hlohovec  časť  miestnej  komunikácie,  na  ktorej  prebiehalo 
užívanie, resp. zvláštne užívanie komunikácie.“

8. V čl.  7  ods.  3  písm.  b)  sa  slová  „správcu,  prípadne  prevádzkovateľa“  menia 
nasledovne:  „spoločnosť  zabezpečujúcu  údržbu  miestnych  komunikácií  v meste 
Hlohovec“.

9. V čl.  7  ods.  3  sa  v poslednej  vete  odseku  slová  „správcom,  prípadne 
prevádzkovateľom zóny“ menia nasledovne:  „spoločnosťou zabezpečujúcou údržbu 
miestnych komunikácií v meste Hlohovec“.

10. V čl.  7  ods.  6  sa  prvá  veta  mení  nasledovne:  „Čistenie  pešej  zóny  a  odvoz 
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa vykonáva v čase od 05.00 
hod. do 10.00 hod. vozidlami, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 19 ton.“

11. V čl. 9 sa vypúšťajú slová „správca, prípadne prevádzkovateľ pešej zóny“.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Tento  Dodatok  č.  1  k všeobecne  záväznému  nariadeniu  mesta  Hlohovec  č.  83/2005 
o pešej zóne bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa ................. 

2. Tento Dodatok č. 1 k VZN mesta nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 
zákona  o obecnom  zriadení  pätnástym  dňom  od  vyvesenia  na  úradnej  tabuli  mesta 
Hlohovec.

V Hlohovci, dňa  ....................        
                                                             
                                                                                                            Peter Dvoran 
                                                                                                          primátor mesta       
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Dôvodová správa

Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 83/2005 
o pešej zóne sa  realizuje z dôvodu aktualizácie vydaných a platných všeobecne záväzných 
nariadení  mesta  Hlohovec  právnym  oddelením  Mestského  úradu  v Hlohovci.  Hlavným 
dôvodom navrhovaného dodatku k VZN je skutočnosť, že v platnom znení VZN o pešej zóne 
nie je upravená žiadna možnosť vjazdu do pešej zóny pre vozidlá s celkovou hmotnosťou 
nad  7  ton,  čo  znemožňuje  majiteľom  nehnuteľností  nachádzajúcich  sa  na  pešej  zóne 
realizovať  rekonštrukciu  nehnuteľností  s využitím  vozidiel  prevyšujúcich  túto  povolenú 
hmotnosť, resp. dochádza k porušovaniu platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Návrh  tohto  dodatku  k  všeobecne  záväznému  nariadeniu  nebude  mať  vplyv 
na rozpočet mesta.
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