Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo
č. 20/2015
o pešej zóne
Mesto Štúrovo v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o pešej zóne.

§1
Rozsah a účel nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky užívania pešej zóny v Meste
Štúrovo s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov
a skvalitniť životné prostredie.
(2) Súčasťou pešej zóny sú všetky jej časti a doplnky t.j. dlažba, fontány, umelecké diela,
prvky drobnej architektúry, zariadenia verejného osvetlenia a verejná zeleň.
(3) Priestorom pešej zóny sú:
a) Hlavná ulica (v úseku od križovatky ul. Sv. Štefana a Hasičská po križovatku ul.
Széchenyiho a Sobieskeho).
b) Námestie Slobody (v úseku od križovatky ul. Széchenyiho a Hlavná po budovu
hotela Zahovay).
§2
Dopravný režim v pešej zóne
(1) Priestor pešej zóny je vymedzený príslušným dopravným značením v zmysle platnej
legislatívy IP 25a (Pešia zóna) a IP 25b (Koniec pešej zóny)1.
(2) Na pešiu zónu je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravné
značenie2 a súvisiace pravidlá cestnej premávky a len v čase, ktorý je uvedený na
dopravnom značení3.
(3) Na pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať
na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to
nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo4.

1

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
2
§ 59 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3
II. diel, čl. 5 ods. 35 prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z.
4
§ 59 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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(4) Chodci smú na pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní umožniť
jazdu vozidlám, ktoré majú oprávnenie na jazdu po nej5. Chodcom je:
a) osoba pohybujúca sa pešo,
b) osoba, ktorá tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným
postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm,
c) osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom
športovom vybavení,
d) osoba so zdravotným postihnutím pohybujúca sa pomocou mechanického alebo
elektrického vozíka,
e) osoba, ktorá tlačí bicykel alebo vedie zviera6.
(5) Cyklisti smú na pešej zóne používať cestu v celej jej šírke, pričom sú povinní dbať na
zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmú ohroziť, ani v pohybe obmedziť.
V prípade nevyhnutnosti sú povinní z bicykla zosadnúť.
(6) Osoba, ktorá sa pohybuje na pešej zóne na bicykli, na korčuliach alebo na obdobnom
športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu a nesmie ohrozovať alebo
obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky.
(7) Práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky upravujú ustanovenia § 59 zákona
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov7.
(8) Na pešiu zónu je povolený vjazd len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony:
a) zabezpečujúcim zásobovanie prevádzok so sídlom v pešej zóne v čase od 5.00 hod.
do 12.00 hod.
1. pre motorové vozidlá vykonávajúce zásobovanie prevádzok je stanovený
maximálny časový limit 60 min. na vjazd, vyloženie/naloženie a výjazd z pešej
zóny,
2. pre osobné motorové vozidlá vykonávajúce zásobovanie prevádzok, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických osôb oprávnených podnikať a právnických osôb so
sídlom alebo prevádzkou v tejto zóne na základe osobitného povolenia Mesta
Štúrovo je stanovený maximálny časový limit 30 min. na vjazd,
vyloženie/naloženie a výjazd z pešej zóny,
3. pre motorové vozidlá vykonávajúce zásobovanie prevádzok po určenom
časovom limite v bode 1. a 2. len so súhlasom Mestskej polície.
b) s osobitným povolením Mesta Štúrovo,
c) zdravotnej a záchrannej služby, hasičskému a záchrannému zboru, Policajnému
zboru, Mestskej polície mesta Štúrovo a vozidlám s výnimkou povolenou orgánom
Policajného zboru alebo Ministerstvom vnútra SR8,
d) zabezpečujúcim údržbu, čistenie pešej zóny v čase od 5.00 hod do 9.00 hod.,
e) zabezpečujúcim odvoz odpadu z pešej zóny v čase od 5.00 hod do 9.00 hod.,
f) správcov inžinierskych sietí, pri odstraňovaní havarijných porúch, a to na základe
ohlásenia správcom inžinierskych sietí na Mestskú políciu,
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§ 59 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z.
§ 2 ods. 2 bod f) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
7
§ 59 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8
§ 140 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6
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g) operatívneho riešenia havarijných situácií v objektoch nehnuteľností na pešej zóne,
ktoré nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ako cez pešiu zónu, a to na
základe ohlásenia vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti na Mestskú políciu.
(9) Osobitné povolenie na vjazd do pešej zóny podľa §2 ods. 7 písm. b) Mesto vydá pre
vozidlo :
a) fyzickej osoby, ak sa preukáže trvalým alebo prechodným pobytom v tejto zóne,
osvedčením o evidencii vozidla a možnosťou garážovania alebo státia motorového
vozidla v tejto zóne na iných plochách ako verejných komunikáciách a verejných
priestranstvách, listom vlastníctva alebo nájomnou zmluvou.
b) fyzickej osoby oprávnenej podnikať a právnickej osoby, ak sa preukáže, že má
sídlo alebo prevádzku v tejto zóne, živnostenským listom alebo výpisom
z obchodného registra, osvedčením o evidencii vozidla a možnosťou garážovania
alebo státia motorového vozidla v tejto zóne na iných plochách ako verejných
komunikáciách a verejných priestranstvách, listom vlastníctva alebo nájomnou
zmluvou pre vozidlá, ktoré nevykonávajú zásobovanie, ale slúžia pre súkromné
účely žiadateľa.
c) fyzickej osoby oprávnenej podnikať a právnickej osobe so sídlom alebo prevádzkou
v tejto zóne, ak vykonáva zásobovanie vlastnej prevádzky osobným motorovým
vozidlom, ktoré má vo vlastníctve v čase od 5.00 hod. do 12.00 hod.,
d) ktoré zabezpečuje plánovanú výstavbu a opravu nehnuteľností a ich častí na pešej
zóne,
e) ktoré zabezpečuje plánovanú opravu a údržbu podzemných vedení inžinierskych
sietí všetkých druhov na pešej zóne,
f) ktoré zabezpečuje kultúrne, športové, spoločenské a obdobné podujatia
organizované mestskými organizáciami,
g) v individuálnych prípadoch na základe posúdenia Oddelenia komunálnych služieb,
životného prostredia a dopravy.
(10) Osobitné povolenie podľa § 2 ods. 7 písm. b) tohto nariadenia vydáva na základe
písomnej žiadosti (príloha č.1) Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia
a dopravy. O vydaných povoleniach informuje Mestskú políciu. Osobitné povolenie bude
vystavené s nasledovnými údajmi :
- evidenčné číslo vozidla,
- účel vstupu,
- určenie vstupu a výstupu (trasa),
- stanovenie časovej platnosti povolenia.
(11) Držiteľ osobitného povolenia je povinný písomne oznámiť všetky zmeny týkajúce sa
údajov osobitného povolenia do 15 dní od vzniku týchto zmien na Oddelenie
komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy.
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§3
Údržba a čistenie
(1) Údržbu a čistenie pešej zóny zabezpečujú:
a) osoby, s ktorými má Mesto Štúrovo uzatvorenú zmluvu o dielo, ktorej predmetom je
údržba a čistenie pešej zóny v čase od 5.00 hod do 9.00 hod,
b) iné osoby, ktoré sú povinné udržiavať plochy pešej zóny, vlastníci a prevádzkovatelia,
resp. správcovia nehnuteľností.
(2)Dočisťovanie pešej zóny sa môže vykonávať aj mimo vymedzeného času a to ručným
čistením, zametaním a polievaním.
(3)Údržba verejnej zelene vrátane rezu stromov, kríkov, výrubov a ostatnej činnosti súvisiacej
s údržbou verejnej zelene sa realizuje v čase od 5.00 hod. do 9.00 hod. s výnimkou
realizácie neodkladných prác za prítomnosti zodpovedného pracovníka vlastníka.
(4)Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle
zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez
prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto
závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom9.
(5) Nie je dovolené zhŕňať nečistoty na komunikáciu, verejnú zeleň a do kanálových vpustí.
Nečistoty si vlastníci, prevádzkovatelia a správcovia nehnuteľností ukladajú do vlastných
zberných nádob na odpad, resp. plastových vriec.
(6)Prevádzkovatelia exteriérového sedenia sú povinní udržiavať čistotu a poriadok minimálne
vo vzdialenosti 2 m okolo posedenia.
§4
Zber a odvoz odpadu
(1)Odpad zbierajú vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností na pešej zóne:
a) do plastových vriec, ak nemajú možnosť umiestniť zberné nádoby vo svojich
nehnuteľnostiach,
b) do zberných nádob ak majú možnosť umiestniť zberné nádoby vo svojich
nehnuteľnostiach.
(2)Odvoz odpadu z pešej zóny zabezpečuje osoba, s ktorou má Mesto Štúrovo uzatvorenú
zmluvu o dielo, predmetom ktorej je odvoz odpadu, a to v intervaloch podľa
harmonogramu odvozu odpadu v čase od 5.00 hod. do 9.00 hod.
(3)Plastové vrecia alebo zberné nádoby môžu byť vyložené na verejné priestranstvo
v bezprostrednej blízkosti vonkajších vstupov do priestorov vlastníkov
a prevádzkovateľov, resp. správcov nehnuteľností len v čase podľa harmonogramu odvozu
odpadu.
(4) Do malých smetných košov alebo vedľa nich vykladať odpad z prevádzok je
ZAKÁZANÉ.
(5)Prevádzkovatelia exteriérového sedenia sú povinní nakladať s odpadom tak, aby boli
zabezpečené a dodržané hygienické, bezpečnostné, estetické a požiarne a iné predpisy.
9

§ 9 zák. č 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
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§5
Prevádzkovanie fontán
(1)Na pešej zóne je umiestnená fontána, ktorú prevádzkuje mesto Štúrovo.
(2)Zakazuje sa:
a) kúpanie a umývanie sa ľudí a zvierat vo fontáne,
b) pranie a čistenie vecí,
c) znečisťovanie fontány vhadzovaním odpadkov a akýchkoľvek iných predmetov,
d) vylievanie odpadovej vody, nápojov,
e) poškodzovanie zariadenia fontány.
§6
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie v pešej zóne
(1) Za zvláštne užívanie miestnej komunikácie na pešej zóne sa považuje:
a) umiestnenie exteriérového sedenia na miestnej komunikácii,
b) umiestňovanie prenosných reklamných zariadení, prenosných predajných zariadení a
stojanov s tovarom pred prevádzkou na miestnej komunikácii,,
c) umiestnenie stavebného lešenia, kontajneru pre stavebný odpad alebo stavebného
materiálu na miestnej komunikácii pri výstavbe a opravách nehnuteľností a ich častí
na miestnej komunikácii,
d) vykonávanie plánovanej opravy a údržby podzemných vedení každého druhu
na miestnej komunikácii.
(2) Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií vydáva v zmysle príslušného
predpisu10 cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, ktorého kompetencie
vykonáva Mesto Štúrovo. Žiadosť sa podáva na Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie
komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy v termíne 30 dní pred plánovaným
zvláštnym užívaním miestnej komunikácie na pešej zóne. Za vydanie povolenia sa
vyrubuje správny poplatok v zmysle príslušných predpisov11.
(3) Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií nenahrádza vyrubenie dane
za osobitné užívanie verejného priestranstva. Podmienky určenia a vyberania dane za
užívanie verejného priestranstva sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení o dani za
užívanie verejného priestranstva.
(4) Podmienky umiestnenia exteriérového sedenia na miestnej komunikácii:
a) na pešej zóne možno zriadiť exteriérové sedenie reštauračného alebo cukrárenského
typu,
b) podmienkou umiestnenia exteriérového sedenia je umiestnenie hlavnej prevádzky
tohto typu v budove, pred ktorou má byť exteriérové sedenie umiestnené, príp.
v bezprostredne susediacej budove,
c) ak prevádzkovateľ žiada umiestnenie exteriérového sedenia pred bezprostredne
susediacou budovou, je povinný k žiadosti priložiť aj písomný súhlas vlastníka budovy
pred ktorou má byť exteriérové sedenie umiestnené,
10

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
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d) povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie pre umiestnenie exteriérového
sedenia nebude vydané žiadateľovi, ktorý je dlžníkom Mesta Štúrovo,
e) exteriérové sedenie nie je dovolené napojiť na inžinierske siete – vodovod,
kanalizáciu,
f) technické a hygienické podmienky zabezpečuje hlavná prevádzka,
g) osvetlenie terasy je možné riešiť z hlavnej prevádzky stojanovými, závesnými alebo
položenými svietidlami v súlade s platnými predpismi a normami,
h) pri umiestnení exteriérového sedenia nesmie dôjsť k narušeniu, poškodeniu alebo
znehodnoteniu betónovej dlažby a ostatných prvkov mestského mobiliáru
konštrukčnými a zariaďovacími prvkami posedení,
i) konštrukcie na ploche pešej zóny je možné len montovať, nie je možné zvárať, píliť,
brúsiť a maľovať,
j) prevádzkovateľ exteriérového sedenia je povinný rešpektovať rozmiestnenie
mestského mobiliáru (lavičky, svietidlá, smetné koše ...), ktorý nie je možné
premiestňovať,
k) každé exteriérové sedenie musí byť vybavené dostatočným počtom vlastných
smetných košov,
l) prevádzková doba exteriérového sedenia musí byť zhodná s prevádzkovou dobou
hlavnej prevádzky,
m) exteriérové sedenie je možné zriadiť s prekrytím alebo bez prekrytia. Prekrytie je
možné len schválenou konštrukciou a materiálom. Osadenie slnečníkov je možné ako
samostatné alebo s využitím podnože,
n) exteriérové sedenie je možné vybaviť mobilnými prvkami – stolmi, stoličkami
z materiálov, ktoré spĺňajú všetky kritériá stability a bezpečnosti a nenarúšajú celkový
vzhľad pešej zóny,
o) v exteriérovom sedení sa zakazuje umiestňovať výčapné a obslužné pulty, okrem
príručného pultu (príbory, servítky, koreničky, obrusy, popolníky),
p) ohraničenie exteriérového sedenia je možné v rámci vymedzenej plochy:
1. prvkami mobilnej zelene v stabilnej, estetickej a prevádzkovo bezpečnej nádobe,
2. vymedzovacími stĺpikmi s max. výškou 70 cm bez kotvenia do betónovej dlažby.
(5) Podmienky umiestňovania prenosných reklamných zariadení a prenosných predajných
zariadení a stojanov s tovarom pred prevádzkou :
a) maximálna pôdorysná plocha jedného prenosného reklamného zariadenia je 1 m2,
b) zariadenie musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť – musí byť staticky zabezpečené
tak, aby neohrozovalo bezpečnosť a zdravie chodcov a nesmie mať ostré hrany, ktoré
pri dotyku môžu spôsobiť zranenie,
c) zariadenie nie je možné upevňovať na verejnú zeleň (stromy, kríky), ani na stĺpy
verejného osvetlenia,
d) umiestnenie oznamov a plagátov na stĺpoch verejného osvetlenia, na rozvodných
skriniach alebo na iných prvkoch mestského mobiliáru je ZAKÁZANÉ.
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(6) Podmienky umiestňovania stavebného lešenia, kontajnera pre stavebný odpad alebo
stavebného materiálu na miestnej komunikácii pri výstavbe a opravách nehnuteľností a
ich častí:
a) počas realizácie stavebných prác na nehnuteľnosti nesmie byť ohrozený pohyb
a bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa v jej okolí,
b) stavebné lešenie je nutné zabezpečiť systémom ochranných sietí v celej dĺžke tak, aby
nedošlo k prepadnutiu stavebných materiálov a ohrozeniu zdravia a bezpečnosti
okoloidúcich, pod pätky lešenia osadiť ochranné drevené podložky,
c) stavebný materiál ak je to možné skladovať mimo verejného priestranstva,
d) stavebný odpad možno umiestňovať len v kontajneroch a to len na nevyhnutnú dobu,
e) počas stavebných prác je nevyhnutné na užívanej ploche dodržiavať čistotu a poriadok
a po ukončení stavebných prác je potrebné celú užívaciu plochu uviesť do pôvodného
stavu vyčistením,
f) výrobu stavebnej zmesi realizovať iba v priestoroch mimo pešej zóny,
g) pred umiestnením stavebného lešenia, kontajneru pre stavebný odpad alebo
stavebného materiálu na miestnej komunikácii poverený zamestnanec Oddelenia
komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy protokolárne odovzdá
žiadateľovi priestor zvláštneho užívania miestnej komunikácie na pešej zóne po
obdŕžaní právoplatného rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie,
h) po odstránení stavebného lešenia, kontajneru pre stavebný odpad alebo stavebného
materiálu z miestnej komunikácie poverený zamestnanec Oddelenia komunálnych
služieb, životného prostredia a dopravy protokolárne prevezme od žiadateľa priestor
zvláštneho užívania miestnej komunikácie na pešej zóne.
(7) Podmienky vykonávania plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení
každého druhu:
a) pred vykonaním plánovanej opravy a údržby poverený zamestnanec Oddelenia
komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy protokolárne odovzdá
žiadateľovi priestor zvláštneho užívania miestnej komunikácie na pešej zóne po
obdŕžaní právoplatného rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie.
b) po vykonaní plánovanej opravy a údržby poverený zamestnanec Oddelenia
komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy protokolárne prevezme od
žiadateľa priestor zvláštneho užívania miestnej komunikácie na pešej zóne.
§7
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia.
(2)Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu12.
(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou môže byt uložená pokuta
príslušníkmi Mestskej polície v blokovom konaní11.

12

§ 27b ods. 1 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 48 zákona SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

11
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(4)Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania komunikácie na umiestnenie exteriérového
sedenia príslušný cestný správny orgán zruší, ak jeho prevádzkovateľ nesplní uložené
podmienky.
(5)Príslušný cestný správny orgán po preukázateľnom zistení, že exteriérové sedenie,
reklamné zariadenie, stavebné lešenie, kontajner pre stavebný odpad alebo stavebný
materiál je na miestnej komunikácii umiestnené bez jeho povolenia, považuje toto
za prekážku cestnej premávky, ktorú je jeho prevádzkovateľ povinný bezodkladne
odstrániť. Ak tak neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca komunikácie.
(6)Ustanoveniami odsekov 2 a 3 nie je dotknuté právo príslušného cestného správneho
orgánu:
a) uložiť pokutu podľa § 22c ods. 1 písm. a) bod 1. zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá
v rozpore s vydaným povolením alebo bez povolenia užíva miestnu komunikáciu,
b) uložiť pokutu podľa § 22a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona c. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov právnickej osobe, alebo
fyzickej osobe oprávnenej podnikať, ktorá v rozpore s vydaným povolením alebo bez
povolenia užíva miestnu komunikáciu.
§9
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné
pripomienkovanie dňa 23.11.2015 a zvesený dňa 8.12.2015
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Štúrove dňa 8.12.2015 uznesením č. 233/2015.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo bolo vyvesené na úradnej tabuli
dňa 17.12.2015 a zvesené dňa ..............
4. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Štúrovo č. 4/2005 o pešej zóne v znení VZN č. 1/2011 a VZN č. 2/2015.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

Ing. Eugen S z a b ó
primátor mesta
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Príloha č. 1
Meno a priezvisko /obchodné meno žiadateľa: ...........................................................................
Adresa/sídlo žiadateľa: .................................................................................................................
Mestský úrad Štúrovo
Oddelenie komunálnych služieb,
životného prostredia a dopravy
Námestie slobody č. 1
943 01 Štúrovo
Vec: Žiadosť o osobitné povolenie na vjazd do pešej zóny
V zmysle § 2 ods. 7 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Štúrovo č. 20/2015
o pešej zóne žiadam o osobitné povolenie na vjazd do pešej zóny.
Meno a priezvisko/obchodné meno*............................................................................................
adresa trvalého pobytu/sídlo* ....................................................................................................................
IČO/DIČ ....................................................................................................................................................
Telefónne číslo ........................................................ email ........................................................................
Osobitné povolenie na vjazd žiadam za účelom ....................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Osobitné povolenie na vjazd žiadam na dobu :
od ................................................................................. do .......................................................................
Osobitné povolenie na vjazd žiadam pre vozidlo :
Evidenčné číslo vozidla .............................................................................................................................
Továrenská značka / typ ............................................................................................................................
Celková hmotnosť vozidla .........................................................................................................................

V Štúrove, dňa: ..........................

................................................................................
podpis/ pečiatka žiadateľa
Prílohy k žiadosti:

- osvedčenie o evidencii vozidla,
- list vlastníctva alebo nájomná zmluva,
- výpis z Obchodného, resp. Živnostenského registra.
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