Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. /2019 o verejnom poriadku.
Mesto Nová Baňa v súlade s § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvárať vhodné podmienky pre zdravý
spôsob života, ochranu nároku občanov na odpočinok, ochranu verejných priestranstiev pred
ich poškodzovaním a využívaním na iné účely, než sú určené a v medziach zákonov určiť
pravidlá v niektorých oblastiach života.
(2) Pod pojmom verejné priestranstvo pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
rozumejú pozemné komunikácie (s výnimkou neverejných účelových komunikácií) ako
námestia, triedy a ulice, ako aj ďalšie priestory pod šírym nebom prístupné každému bez
obmedzenia1).

Článok II.
Nočný kľud
(1)

Čas nočného kľudu je na celom území mesta od 22:00 hod. do 06:00 hod2). Každá fyzická
osoba, právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať je povinná prispôsobiť svoju
činnosť v tomto čase nočnému kľudu a vykonávať také účinné opatrenia, ktoré zabránia
vyrušovaniu ostatných občanov pri ich odpočinku. Toto ustanovenie sa netýka údržby
komunikácií a odstraňovania havarijných stavov, ktoré nie je možné vykonať v inom čase.

(2)

Za rušenie nočného kľudu sa považuje rušenie hlasovými, zvukovými, svetelnými prejavmi,
ako napríklad hlučným správaním, krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut,
strojov, výbušnín, signálnymi a osvetľovacími svetlicami a pod. Za rušenie nočného kľudu nie
je možné považovať vykonávanie činností určených harmonogramom úpravy a čistenia
komunikácií, ich zimnej údržby ako odstraňovanie následkov živelných pohrôm a havárií
rôzneho druhu, ktoré nie je možné vykonať v inom ako nočnom čase3).

(3)

Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na dobu od dňa 31.12. od 22:00 hod. do 1.1. do 04:00 hod. a na
verejné kultúrne podujatia usporiadané na verejných priestranstvách alebo na verejne prístupných
miestach mimo uzavretých objektov so súhlasom mesta.

Článok III.
Požívanie alkoholu
(1)

V meste Nová Baňa je zakázané požívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách4).

(2)

Tento zákaz sa nevzťahuje na priestory trvale prevádzkované ako pohostinské a reštauračné
služby a na verejné kultúrne podujatia organizované mestom alebo so súhlasom mesta.

Článok IV.
Čas predaja a prevádzky reštauračných služieb

(1)

Mesto Nová Baňa určuje čas predaja a poskytovania služieb v otvorených, stavebne
neuzavretých terasách reštaurácií najviac od 07:00 do 22:00 hod.

(2)

Ustanovenie ods. 1 sa v plnom znení nevzťahuje na zariadenia umiestnené v rekreačnej zóne
Tajch. Letné terasy týchto zariadení môžu byť prevádzkované v mesiacoch jún až september
najviac od 07:00 do 24:00.

(3)

Ak je v mieste, kde sa nachádza otvorená stavebne neuzavretá terasa reštaurácie organizované
verejné kultúrne podujatie so súhlasom mesta, môže byť čas otvorenia tejto terasy predĺžený na
čas konania verejného kultúrneho podujatia.
Článok V.
Rekreačná zóna Tajch

Rekreačnou zónou Tajch sa pre účely tohto VZN rozumie vodná plocha jazera a jej priľahlé
pozemky. Rekreačná zóna je považovaná za oddychovú zónu určenú na športovo rekreačné
a kultúrne aktivity občanov. V rekreačnej zóne Tajch je na verejných priestranstvách vo
vlastníctve mesta zakázané stanovanie a kladenie ohňa. V chatami zastavanej časti je dovolené
klásť oheň v chránených ohniskách užívateľmi chát alebo pod ich dohľadom za dodržania
všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Na ploche vodnej nádrže Tajch je
zakázané používať na športovo rekreačnú činnosť motorové člny alebo skútre5),.
Článok VI.
O psoch
(1)

Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách6).

(2)

Zakazuje sa vstup so psom do areálov škôl a školských zariadení, na pieskoviská, na
detské a športové ihriská a počas letnej turistickej sezóny v mesiacoch máj až september do
vody vodnej nádrže Tajch7).

(3)

Mesto Nová Baňa vydáva náhradnú identifikačnú známku pre psa za poplatok 2 eurá8).

Článok VII.
Vylepovanie plagátov
(1)

Na vylepovanie volebných a ostatných plagátov v meste sa určujú verejne prístupné
veľkoplošné tabule: Námestie slobody – trhovisko, Námestie sv. Alžbety, Banícke námestie,
Cintorínska ulica – Zlatý Bažant, Cintorínska ulica – oproti bývalej NsP, Bukovina – pod
Hájenkou a Dlhá lúka – Macov vŕšok9).

(2)

Vylepovanie plagátov na iné verejné plochy a verejno-prospešné zariadenia vo
vlastníctve mesta je zakázané.
Článok VIII.
Verejné športové podujatia

(1)

Pre účely tohto VZN sa za športové podujatie považuje každá športová súťaž, stretnutie,
turnaj, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou
osôb v oblasti telesnej kultúry (ďalej len podujatie). Organizátor podujatia je povinný
v písomnej forme alebo elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie mestu
najmenej 10 dní vopred v rozsahu ustanovenom zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2)

Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na podujatie organizované v účelovom športovom
zariadení (napr. športové ihrisko, športová hala, štadión, telocvičňa), ktoré nie je rizikovým
a zároveň sa na ňom predpokladá menší počet všetkých účastníkov ako 30010).

.

Článok IX.
Používanie zábavnej pyrotechniky
(1) Na území mesta je zakázané používať zábavnú pyrotechniku s označením kategórie F2, F3,
P1 a T1 okrem Námestia slobody v čase od 18.00 hod. 31. decembra do 04.00 hod.
1.januára11).
Článok X.
Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia bude zabezpečovať mestská polícia,
hlavný kontrolór, alebo poverený zamestnanec mestského úradu.
(2) Za porušenie článku II, III, V, VI, VII a IX tohto všeobecne záväzného nariadenia môže
byť udelená pokuta fyzickej osobe do výšky 33 eur. Za porušenie článku II, IV a VIII môže
byť uložená pokuta právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie do
výšky 6638 eur.

(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová
Baňa č. 1/2014 o verejnom poriadku zo dňa 5.3.2014.

VZN vyvesené: od ....................... do ............................
VZN schválené: uznesením MsZ č.
/2019 zo dňa .........................2019
VZN účinné: od .............................2019

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Poznámky:

1) § 18 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve.
2) §13n ods. 2 zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia.
3) Peter Potásch a kolektív: Zákon o priestupkoch – Veľký komentár, str. 189, vydavateľstvo
Eurokódex marec 2016.
4) § 2 odst. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
5) § 63 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
6) § 5 ods.1 písm. a zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov.
7) § 5 ods.1 písm. b zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
8) § 3 ods.6 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
9) § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov.
10) § 1 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
11) §53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

