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Článok 1 
Účel a záväznosť 

1. Primátor mesta Prešov v súlade s čl. 5 ods. 3 písm. b) bod 1 v spojení s čl. 14 ods. 6 
písm. a) Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove vydáva túto Smernicu 
primátora mesta Prešov SP – 70 „Zásady umiestňovania prenosných a dočasných 
zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov“ (ďalej len 
„smernica“), ktorá určuje zásady umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na 
verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov (ďalej len „zásady“) v záujme 
starostlivosti o územie mesta, zabezpečenia úloh pri správe miestnych komunikácií a 
verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta. 

2. Zásady majú zabezpečiť jednotné podmienky pre umiestňovanie prenosných 
a dočasných zariadení a sú podkladom pre rozhodovací proces organizačných útvarov 
Mestského úradu v Prešove pri vydávaní príslušných povolení a kontrolu dodržiavania 
vydaných povolení. 

3. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta Prešov (ďalej len 
„zamestnanci“). 

Článok 2 
Základné pojmy 

Pre účely tejto smernice sú definované nasledujúce základné pojmy: 
a) Verejné priestranstvo – všeobecne verejnosti prístupné a užívané pozemky vo 

vlastníctve mesta, najmä miestne komunikácie a ostatné plochy verejného priestranstva 
(ostatné spevnené plochy a plochy verejnej zelene). 
a1) Miestne komunikácie – všeobecne prístupné a užívané cesty, pešie komunikácie 

(chodníky), pešie zóny, parkoviská vo vlastníctve mesta, ktoré slúžia miestnej 
doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. 

 Triedenie miestnych komunikácií (MK)1: 
 MK I. triedy – hlavné mestské komunikácie vyhovujúce technicky všetkým 

druhom dopravy (napríklad komunikácie, po ktorých sa vedie aj hromadná 
verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné mestské 
komunikácie); 

 MK II. triedy – ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú 
premávke všetkých druhov motorových vozidiel; 

 MK III. triedy – ostatné mestské komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene  
prístupné premávke motorovými vozidlami; 

 MK IV. triedy – mestské komunikácie, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné 
premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné 
cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne); 

 

                                                 
1  Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
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a2) Ostatné plochy verejného priestranstva – plochy verejného priestranstva, ktoré nie 
sú charakterizované ako miestne komunikácie, t. j. ostatné spevnené plochy (napr.  
zhromažďovacie a rozptylové plochy) a verejná zeleň; 

b) Prenosné a dočasné zariadenie – zariadenie, ktoré svojím vyhotovením a spôsobom 
umiestnenia nie je stavbou v zmysle príslušnej legislatívy2, t. j. ktoré svojím 
vyhotovením nie je pevne spojené so zemou a je umiestnené dočasne, na presne 
vymedzené obdobie. Do tejto kategórie patrí: 
b1) 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; 

b2) 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; 

b3) Propagačné zariadenie - sú to predovšetkým firemné tabule a rôzne transparenty 
na krátkodobé akcie; 

b4) Predajné a prezentačné zariadenie - zariadenie na poskytovanie služieb; predajné 
zariadenie (predajné stánky, stolíky, prístrešky a pod.) slúži na predaj a propagáciu 
tovaru a služieb; prezentačné zariadenie (pódiá, konštrukcie a zariadenia na 
slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov) slúži na prezentáciu kultúrneho, 
spoločenského, príp. športového programu účinkujúcimi; 

b5) Prvky prenosného drobného mobiliáru - 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; 

b6) Exteriérové sedenie – zariadenie na poskytovanie služieb mimo interiérových 
priestorov prevádzky; 

c) Cestné vozidlo – motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely prevádzky 
v premávke na pozemných komunikáciách určené na prepravu osôb, zvierat alebo 
tovaru.3 Pre účely tejto smernice sa týmto rozumejú osobné vozidlá, nákladné vozidlá, 
autobusy, dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlá, štvorkolky, prípojné vozidlá, 
špeciálne vozidlá. 

Článok 3 
Druhy umiestňovaných prenosných a dočasných zariadení 

1. Prenosné reklamné, informačné a propagačné zariadenie; 
2. Zariadenie na poskytovanie služieb, predajné a prezentačné zariadenie; 
3. Stavebné zariadenia, skládky materiálu a stavebného odpadu; 
4. Zariadenie cirkusu a lunaparku a podobných atrakcií; 
5. Zariadenie letného sedenia a terasy; 
6. Prvky prenosného drobného mobiliáru. 

                                                 
2  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  
3  § 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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Článok 4 
Všeobecné podmienky umiestňovania prenosných a dočasných zariadení 

1. Prenosné a dočasné zariadenia (ďalej len „zariadenia“) sa na verejných priestranstvách 
umiestňujú v súlade s ich účelom vždy len na dobu nevyhnutnú a  v miere 
neobmedzujúcej základnú funkciu komunikácie a verejného priestranstva, bezpečnosť 
ich užívania a primeraný vzhľad okolitého prostredia. 

2. Umiestnenie zariadenia sa posudzuje individuálne, podľa miesta a lokality jeho 
umiestnenia a širších vzťahov okolia. 

3. Zariadenie sa umiestňuje spravidla na miestnych komunikáciách IV. triedy, ktoré nie sú 
prístupné alebo sú len obmedzene prístupné motorovým vozidlám - chodník, pešia zóna, 
námestie, iná spevnená plocha (ďalej len „pešia komunikácia“). 

4. Zariadenie sa iba v odôvodnených prípadoch umiestňuje na miestne komunikácie I. až 
III. triedy a na plochy verejnej zelene (zatrávnené plochy). 

5. Pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné prípadné 
obmedzenie dopravy na komunikácii vyznačiť dopravným značením a zariadením 
v zmysle príslušného predpisu4.  

6. Umiestnením zariadenia nesmie dôjsť k obmedzeniu pohybu chodcov a k ich 
presmerovaniu na vozovku cestnej komunikácie bez príslušného dopravného značenia. 

7. Umiestnenie zariadenia nesmie narušiť vodiacu líniu pre osoby so zníženou orientáciou 
pohybu (osoby slabozraké a nevidiace) v zmysle príslušného predpisu5. V prípade 
umiestnenia dočasných zariadení do priestoru vodiacej línie je potrebné zabezpečiť 
vytvorenie náhradnej vodiacej línie. 

8. Zariadenie nie je možné umiestniť: 
a) v okruhu do 1 m od hydrantu, stojana na bicykle, nádoby na odpadky, označníka 

zastávky mestskej hromadnej dopravy; 
b) na nástupnej ploche zastávky mestskej hromadnej dopravy v šírke 3 m od nástupnej 

hrany a v dĺžke nástupnej hrany; ak nástupná hrana nie je zo stavebnej úpravy 
zrejmá, tak za jej začiatok sa považuje označník zastávky a koniec je určený 
v zmysle príslušnej technickej normy6; 

c) 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). 

9. Všeobecné podmienky platia pre všetky druhy umiestňovaných zariadení, pokiaľ v 
špecifických podmienkach nie je stanovené inak. 

                                                 
4  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 
5  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 

6  STN 73 6425 Stavby pre dopravu, Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky 
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Článok 5 
Špecifické podmienky umiestňovania prenosných a dočasných zariadení 

1. Umiestňovanie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení 
(ďalej len „reklamné zariadenie“): 
a) reklamné zariadenie na pešej komunikácii sa môže umiestniť len tak, aby ostala 

zachovaná minimálne ½ spevnenej prechodnej šírky komunikácie voľná. Táto šírka 
nesmie byť zároveň menej ako 1,5 m; 

b) reklamné zariadenie na pešej komunikácii, 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.; 

c) reklamné zariadenie sa môže umiestniť pri priečelí budovy len za podmienky 
zachovania vodiacej línie pre osoby so zníženou orientáciou pohybu, alebo splnenia 
podmienok podľa ods. 1.4.5. prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z. z.; 

d) maximálna pôdorysná plocha jedného reklamného zariadenia je 1 m2, čo neplatí pri 
umiestnení reklamného zariadenia vo verejnej zeleni; 

e) reklamné 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; 

f) v pamiatkovo chránených územiach nie je možné umiestňovať reklamné zariadenia 
na oplotenie mestských parkov, na prvky drobnej architektúry, na stĺpy verejného 
osvetlenia, resp. na  iné zariadenia technického vybavenia územia; 

g) reklamné zariadenie nie je možné umiestňovať v priestore nad komunikáciami, napr. 
upevnením na priečelia budov alebo stĺpy technického vybavenia územia; 

h) reklamné zariadenie nie je možné upevňovať na vzrastlú zeleň (stromy, kríky); 
i) reklamné zariadenie nie je možné umiestňovať v priestore križovatky 

a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke7; 
j) povolenie na umiestnenie reklamného zariadenia možno vydať maximálne na dobu      

60 kalendárnych dní. 
 
2. Umiestňovanie predajných zariadení na poskytovanie služieb, ambulantný predaj 

a propagáciu produktov pri individuálnych akciách alebo v súvislosti 
s uskutočnením kultúrno-spoločenských, športových akcií, vrátane cestných 
vozidiel, ktoré sú súčasťou akcií („predajné a prezentačné zariadenie“): 
a) umiestnením predajného a prezentačného zariadenia na pešej komunikácii musí ostať 

spevnená voľná prechodná šírka min. 3,0 m; 
b) predajné a prezentačné zariadenie nie je možné umiestňovať vo verejnej zeleni; 
c) 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; 

                                                 
7   § 8 ods. 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 



SMERNICA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV SP – 70 Vydanie: 2 
 
 
 
 

 Mesto Prešov 

Zásady umiestňovania prenosných a dočasných 
zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve 

mesta Prešov 

Strana 
8/12 

 

F – MsÚ/SP-01/3/1 

d) cestné vozidlo, ktoré samotné je propagačným produktom alebo prostriedkom sa na 
pešej komunikácii môže umiestniť tak, aby ostala spevnená voľná prechodná šírka 
min. 3,0 m; 

e) počet umiestňovaných predajných a prezentačných zariadení musí zohľadňovať 
priestorové podmienky danej lokality; 

f) pri kultúrno-spoločenských a športových akciách je možné vydať jedno povolenie 
pre všetky predajné a prezentačné zariadenia súvisiace s akciou; 

g) 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. 

 
3. Umiestňovanie stavebných zariadení (lešenie, kontajner, stavebná technika, eko 

WC a pod.), skládok materiálu a stavebného odpadu: 
a) počas realizácie stavebných úprav na objekte nesmie byť ohrozený pohyb a 

bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa v jeho okolí; 
b) ak to priestorové pomery dovoľujú, je možné počas vykonávania stavebných prác 

(počas pracovnej doby) zriadiť (vymedziť) bezpečnostné ochranné pásmo v okolí 
objektu, na ktorom prebiehajú stavebné práce; 

c) umiestením stavebného zariadenia na pešej komunikácii musí ostať spevnená voľná 
prechodná šírka min. 1,5 m; 

d) lešenie je nutné zabezpečiť systémom ochranných sietí v celej dĺžke tak, aby sa 
zabránilo prepadnutiu stavebných materiálov a ohrozeniu zdravia a bezpečnosti 
okoloidúcich; 

e) stavebný odpad možno umiestňovať len v kontajneroch a to len na nevyhnutnú dobu; 
f) umiestnenie stavebných zariadení vo verejnej zeleni je potrebné minimalizovať 

a vykonať ho tak, aby nedošlo k poškodeniu verejnej zelene v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením mesta Prešov o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na 
území mesta Prešov; 

g) počas stavebných prác je nevyhnutné na užívanej ploche dodržiavať čistotu 
a poriadok a po ukončení stavebných prác je potrebné celú užívanú plochu uviesť do 
pôvodného stavu vyčistením, prípadne obnovou zelene (napr. osiatím trávy); 

h) stavebné zariadenie je nevyhnutné umiestniť a riešiť tak, aby nedošlo k poškodeniu 
povrchu komunikácie zaťažením lešenia, zanesením omietkou, farbou, ani iným 
stavebným materiálom; 

i) povrch komunikácie v časti určenej pre stavebnú úpravu je nutné chrániť prekrytím 
nepriepustným materiálom (napr. fóliou, doskami); 

j) povolenie sa vydáva na dobu trvania stavebných prác; 
k) umiestnenie stavebného zariadenia, rozsah staveniska a podmienky prevádzky musia 

byť v súlade s podmienkami vydanými stavebným úradom v rámci stavebného 
povolenia. 

 
4. Umiestňovanie zariadení lunaparku, cirkusu a podobných atrakcií („zábavné 

zariadenia“): 
a) zábavné zariadenie je možné umiestniť na spevnenej aj nespevnenej ploche; 
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b) v prípade umiestnenia zábavného zariadenia v obytnej zóne sú súčasťou povolenia 
podmienky stanovenia prevádzkovej doby a limitov hluku pre dennú a nočnú 
prevádzku tohto zariadenia; 

c) v rámci prevádzky zariadenia je nevyhnutné riešiť umiestnenie kontajnerov – nádob 
na komunálny odpad a napojenie na inžinierske siete (min. el. energia, voda, eko 
WC); 

d) vydanie povolenia pre umiestnenie zábavného zariadenia, ktoré vygeneruje potreby 
statickej dopravy pre návštevníkov zariadenia viac ako 10 parkovacích miest, je 
podmienené zdokumentovaním výpočtu statickej dopravy podľa STN 736110 a jej 
grafickým zakreslením v situačnom nákrese, čo bude súčasťou povolenia; 

e) povolenie na umiestnenie zábavného zariadenia sa vydáva na dobu trvania akcie 
(počet aj začatých dní). 

 
5. Umiestňovanie zariadenia letného sedenia a terasy („exteriérové sedenie“): 

a) exteriérové sedenie sa umiestňuje na peších komunikáciách pred objektom, v ktorom 
sídli prevádzka, ku ktorej je toto sedenie zriadené; 

b) 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 písm. a) tohto odseku, alebo ak takáto 
prevádzka v objekte sídli a písomne potvrdí žiadateľovi nezáujem o zriadenie 
exteriérového sedenia; 

c) exteriérové sedenie sa umiestňuje len na spevnených plochách; 
d) umiestnenie exteriérového sedenia musí vyhovovať ustanoveniam prílohy vyhlášky      

č. 532/2002 Z. z.; 
e) pri umiestnení exteriérových sedení 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; 

f) pri umiestnení sedenia nesmie dôjsť k narušeniu povrchu komunikácie a ostatných 
prvkov mestského mobiliáru konštrukčnými a zriaďovacími prvkami sedení; 

g) konštrukčné spojenie exteriérového sedenia s krytom komunikácie nie je prípustné; 
h) ohraničenie sedenia je možné v rámci vymedzenej plochy: 

1. prvkami mobilnej zelene s max. výškou 1,1 m v keramickej, nerezovej alebo 
drevenej nádobe maximálne v 1/3 obvodu vymedzenej plochy; 

2. vymedzovacími stĺpikmi s plošnou priehľadnou výplňou s max. výškou 1,1 m; 
3. celoplošným pódiom do výšky max. 15 cm pre zabezpečenie vodorovnej 

podlahovej plochy sedenia so zabezpečením bezbariérového vstupu. 
i) prekrytie exteriérového sedenia je možné markízami alebo slnečníkmi; 
j) markízy ani slnečníky nesmú presahovať za vymedzenú pôdorysnú plochu 

exteriérového sedenia a zároveň musí byť pod nimi zabezpečená podchodná výška    
min. 2,5 m; 

k) 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 a príručnú chladničku, kávovar; 

l) 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.); 
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m) povolenie na umiestnenie exteriérového sedenia možno vydať obvykle na obdobie 
kalendárneho roka od 15. 3. do 15. 11., čo je obdobie, v ktorom sa obvykle 
nevykonáva zimná údržba miestnych a účelových komunikácií. 

 
6. Umiestňovanie prvkov drobného prenosného mobiliáru (črepníky, lavičky, 

kvetináče, schodíky, stojany na bicykle a pod.): 
a) 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 oddelením hlavného architekta 
mesta a územného plánovania Sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ v Prešove 
(ďalej len „SSÚaU“); 

b) 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 oddelenia hlavného architekta mesta a územného 
plánovania SSÚaU; 

c) umiestnenie mobiliáru musí vyhovovať ustanoveniam prílohy vyhlášky                       
č. 532/2002 Z. z.;  

d) konštrukčné spojenie mobiliáru s povrchom komunikácie alebo verejného 
priestranstva nie je prípustné; 

e) súhlasné stanovisko na umiestnenie prenosného mobiliáru má platnosť 1 rok odo dňa 
jeho vystavenia. 

Článok 6 
Rozhodovací a povoľovací proces 

1. Zariadenie na miestnych komunikáciách možno umiestniť len na základe povolenia na 
zvláštne užívanie miestnych komunikácií s výnimkami podľa článku 5 ods. 6 tejto 
smernice. 

2. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií vydáva v zmysle príslušného 
predpisu8 cestný správny orgán, ktorého kompetencie vykonáva oddelenie dopravy, 
energetiky a životného prostredia SSÚaU. 

3. Za vydanie povolenia sa vyrubuje správny poplatok v zmysle príslušných predpisov9. 
4. Súčasťou vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií pre 

umiestnenie reklamného zariadenia je vystavenie registračnej nálepky (príloha č. 1 tejto 
smernice), 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. 

5. Zariadenie na ostatných spevnených plochách verejného priestranstva a na verejnej 
zeleni možno umiestniť len na základe povolenia na osobitné užívanie verejného 
priestranstva, t. j. záber verejného priestranstva. 

                                                 
8  Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
9  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 
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6. Povolenie na záber verejného priestranstva vydáva oddelenie dopravy, energetiky 
a životného prostredia SSÚaU na základe ustanovenia príslušného predpisu10 a 
príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o čistote mesta a verejnom 
poriadku a všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnych daniach. 

7. Záber verejného priestranstva je spoplatnený v zmysle príslušného predpisu11 

a príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o miestnych daniach. 
8. Organizačný útvar MsÚ v Prešove, ktorý vydáva povolenie na zvláštne užívanie 

miestnych komunikácií a povolenie na záber verejného priestranstva, je povinný: 
a) podmienky umiestnenia zariadenia konzultovať s oddelením hlavného architekta 

mesta a územného plánovania SSÚaU a s oddelením podnikateľskej činnosti, 
cestovného ruchu a MIC Sekcie strategického rozvoja MsÚ v Prešove; 

b) vydané povolenie v kópii postúpiť organizačným útvarom MsÚ v Prešove 
príslušným konať podľa ods. 11 tohto článku, predovšetkým oddeleniu 
podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a MIC Sekcie strategického rozvoja 
MsÚ v Prešove a  oddeleniu daní a poplatkov Sekcie majetkovej a ekonomickej 
MsÚ v Prešove. 

9. Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na umiestnenie exteriérového 
sedenia je možné vydať len v prípade, že žiadateľ nemá voči mestu Prešov žiadne 
záväzky po lehote splatnosti za predchádzajúce obdobia, pokiaľ primátor mesta Prešov 
nerozhodne inak. 

10. Povolením na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a povolením na záber verejného 
priestranstva je umožnené umiestnenie zariadenia na miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle týchto zásad. 

11. Tieto povolenia nenahrádzajú povolenie na prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie 
služieb, predajného zariadenia, exteriérového sedenia, ani neurčujú prevádzkovú dobu 
uvedených zariadení. 

12. Tieto povolenia slúžia ako podklad pre vydanie povolenia na prevádzkovanie - určenie 
prevádzkového času a vyrubenie dane za osobitné užívanie verejného priestranstva. 

Článok 7 
Zodpovednosť 

1. Za dodržiavanie tejto smernice sú zodpovední vedúci zamestnanci mesta, a to v rozsahu 
svojej zodpovednosti vymedzenej Organizačným poriadkom Mestského úradu 
v Prešove a Organizačným poriadkom Mestskej polície v Prešove. 

2. Za kontrolu dodržiavania tejto smernice zodpovedá riaditeľ sekcie stavebného úradu a 
urbanistiky MsÚ v Prešove. 

 

 

                                                 
10  § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
11Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov 
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Článok 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vedúci zamestnanci mesta sú povinní oboznámiť s touto smernicou svojich 
podriadených, ktorých sa to týka. 

2. Táto smernica je vyhotovená v jednom originálnom rovnopise, ktorý je uložený na 
oddelení manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ v Prešove. 

3. Na túto smernicu sa vzťahuje povinnosť zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4. Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica primátora mesta Prešov SP – 70 Zásady 
umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na verejných priestranstvách vo 
vlastníctve mesta Prešov, vydaná dňa 05.01.2012, vydanie: 1 a Príkaz primátora mesta 
Prešov 05/2011 Vydávanie povolení na dočasný záber verejného priestranstva pre účely 
predaja tovaru a poskytovania služieb, vydaný dňa 06.10.2011, vydanie: 1. 

5. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej vydania. 

Článok 9 
Zoznam príloh 

Príloha č. 1 – Registračná nálepka povolenia na umiestnenie prenosných reklamných, 
informačných a propagačných zariadení (F – MsÚ/SP-70/1/2). 

Článok 10 
Rozdeľovník 

1. Primátor mesta 
2. Zástupca primátora mesta 
3. Hlavný kontrolór mesta 
4. Prednosta MsÚ 
5. Náčelník MsP 
6. Riaditelia sekcií MsÚ 
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Registračná nálepka 

povolenia na umiestnenie prenosných reklamných, informačných a propagačných zariadení 
 
 
 
 MESTO PREŠOV 
  

Č. povolenia:  XXXXX/XXXX  
  

Platnosť do:   xx.xx.xxxx  
  

Miesto umiestnenia:   XXXXX ul. č. XX 
  
  

 Pečiatka a podpis:     xxxxxxxx 
 
 
 
 

F – MsÚ/SP-70/1/2 


