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Mesto Pezinok

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 25.06.2020 uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN") Mesta Pezinok (d'alej aj
„Mesto"):
1
Úvodné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa mení a dopĺňa ustanovenie § 6 Povinnosti užívateľov miestnych
komunikácií, vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2017 o verejnom poriadku, ktoré
bolo v Mestskom zastupiteľstve v Pezinku schválené 07.06.2017 (d'alej len „VZN
o verejnom poriadku").
§2
Základné pojmy
(1) V § 6 VZN o verejnom poriadku, sa menia odseky 1 a 2 a dopĺňa sa nový odsek 3. Celé
znenie § 6 VZN o verejnom poriadku bude znieť:
„§ 6
Povinnosti užívateľoy miestnych komunikácií
(1) Zakazuje sa:
a) znemožň'ovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej
blízkosti kontajnerových stanovíšť,
b) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských
ihriskách, na športoviskách, na verejnej zeleni, na trávnatých plochách, ktoré sú v
správe alebo vlastníctve mesta, mimo miest na tieto účely určených,
c) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,
d) vykonávat' údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných
priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo
vlastníctve mesta a vo vodných tokoch a na ich brehoch.
(2) Rovnako sa zakazuje parkovanie a státie v meste na verejných priestranstvách, na verejne
prístupných miestach a miestnych komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk,
ktoré sú v správe alebo vlastníctve mesta, vozidlám nasledovných kategórií:
a) nákladné automobily kategórie (N2, N3),
b) autobusy kategória (M2, M3),

c) prípojné vozidlá (02, 03, 04),
d) zvláštne vozidlá podľa § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v
cestnej premávke a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
e) vozidlá všetkých kategórií, ktorých celková dĺžka, resp. dĺžka jazdnej súpravy
presahuje 5500 mm,
f) vozidlá kategórie N1, ktorých maximálna výška vozidla presahuje 2000 mm alebo
dĺžku vozidla 5500 mm.
(3) Vozidlá uvedené v odseku 2 môžu parkovat' len na vlastných alebo prenajatých
pozemkoch ak to nevylučujú ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo v objektoch priemyselnej zóny mesta určenej územným plánom a na miestach na to
určených dopravným značením."
§3
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Mesta Pezinok.
(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na
Mestskom úrade v Pezinku.

Ing. arch. Igor Hianik
primátor Mesta Pezinok
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