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Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č......../2020 zo dňa 19.11.2020 o 

pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene  

na území mesta Nová Baňa 

 

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a  v súlade §4 

ods. 5  písm. a) bod 2.) a §4 ods. 3 písm. g) zákona vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN). 

. 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto VZN ustanovuje pravidlá na udržiavanie čistoty na území mesta Nová Baňa a ochranu 

verejnej zelene, a to najmä zabezpečením verejnoprospešných služieb pri výkone 

samosprávy, najmä:  

a) nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 

b) udržiavanie čistoty v obci,   

c) správu a údržbu verejnej zelene,   

d) verejného osvetlenia,  

e) zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,  

f) nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp.   

 

 

Článok II. 

Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

 

1. Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi stanovuje zákon č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), a ide 

najmä o tieto povinnosti:  

a) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so 

zákonom o odpadoch;  

b) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, 

ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k 

 riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín 

a živočíchov, 

 obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

 nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  

2. Spôsob nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom bližšie 

upravuje samostatné všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len VZN o odpadoch). 

3. Mesto Nová Baňa upravuje vo VZN o odpadoch v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva podrobnosti o: 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 
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od prevádzkovateľa kuchyne, 

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

 elektroodpadov z domácností, 

 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

 použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a 

akumulátorov, 

 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok, 

 jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

h) prevádzkovaní zberného dvora, 

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad, ak sa na obec vzťahuje 

 

4. Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) vznikajúceho na území mesta na 

účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia zabezpečuje mesto Nová Baňa prostredníctvom 

oprávnenej zberovej spoločnosti, ktorou sú Technické služby mesta Nová Baňa, sídlom 

Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa na základe uzatvorenej zmluvy s mestom.  

5. Týždenný Harmonogram zvozu ZKO, zoznam zhromažďovacích centier pre zabezpečenie 

zberu a zvozu ZKO a zoznam umiestnenia zberných nádob pre systém triedeného zberu je 

bližšie určený v prílohách  VZN o odpadoch.  

6. Mesto Nová Baňa podľa potreby aktualizuje predmetné  VZN o odpadoch v súlade so 

zákonom a predkladá ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani. 

 

 

Článok III. 

Udržiavanie čistoty v obci 

 

1. Udržiavanie čistoty na území mesta Nová Baňa zabezpečuje mesto Nová Baňa 

prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie, Technických služieb mesta Nová 

Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, ktorá v tejto veci vykonáva 

verejnoprospešné služby ako:  

a) Čistenie miestnych komunikácií v zimnom období, ich plôch a priestranstiev, bližšie 

upravuje Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií a verejných 

priestranstiev na území mesta Nová Baňa, zverejnený na web stránke mesta Nová Baňa. 

Operačný plán navrhuje zostavuje a predkladá na schválenie správca miestnych 

komunikácií (ďalej len MK), Technické služby mesta Nová Baňa a schvaľuje ho 

primátor mesta Nová Baňa. 

b) Čistenie MK v bežnom roku bližšie upravuje Harmonogram čistenia MK, ktorý 

zostavuje správca, Technické služby mesta Nová Baňa a schvaľuje ho primátor mesta 

Nová Baňa. Harmonogram čistenia je súbor postupu prác, zverejnený na web stránke 

mesta Nová Baňa, ktorým sa určuje príslušná lokalita a časový interval čistenia 

jednotlivých MK na území mesta.  

c) Prevádzkovanie pohrebísk v Novej Bani, ktoré je upravené vo Všeobecne záväznom 

nariadení mesta Nová Baňa o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v 

Novej Bani a bližšie určuje Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, a tiež 

Povinnosti návštevníkov pohrebiska. Mesto Nová Baňa aktualizuje VZN o 
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prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani v súlade so zákonom 

a predkladá ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani. 

 

d) Prevádzkovanie  trhoviska, ktoré bližšie upravuje všeobecne záväzné nariadenie  

o trhovom poriadku pre príležitostné trhy a pre Trhovisko,  ktoré mesto Nová Baňa 

aktualizuje v súlade so zákonom a predkladá na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu v Novej Bani. 

e) Údržbu a prevádzkovanie športových ihrísk, detských ihrísk podľa prevádzkového 

poriadku, ktorý určujú a aktualizujú Technické služby mesta Nová Baňa v súlade so 

zákonom č. 371/2019 základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

f) Prevádzkovanie mestských sociálnych zariadení. 

g) Prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii ako rekreačná oblasť 

Tajch, a to podľa harmonogramu čistenia a v súlade s VZN o odpadoch. 

 

 

Článok IV. 

Čistenie miestnych komunikácií, ich plôch a priestranstiev 

 

1. Čistenie je súbor prác (zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, snehu, ľadu, 

odpadkov a iných nečistôt), ktorými sa z telesa MK odstraňujú nežiaduce hmoty: 

nečistoty zhoršujúce stav najmä vozovky z hľadiska zjazdnosti a bezpečnosti cestnej 

premávky.  

2. Riadne čistenie MK je pravidelné čistenie miestnych komunikácií vrátane ich súčastí; 

predovšetkým ide o čistenie: a) vozovky, krajnice, odvodňovacieho zariadenia, zvislého 

dopravného značenia; b) chodníkov pre chodcov v centre mesta, hlavne na Námestí 

Slobody, na Námestí sv. Alžbety, na Baníckom námestí, chodníkov v sídliskách s 

vyššou frekvenciou pohybu chodcov.  

3. Mimoriadnym čistením komunikácií sa odstraňuje ich mimoriadne znečistenie, napr. po 

živelnej udalosti, pri intenzívnej stavebnej aktivite (v tomto prípade správca znečistenie 

odstráni na náklady stavebníka alebo na jeho objednávku). Zvláštnym prípadom tohto 

druhu čistenia je tzv. jarné upratovanie, účelom ktorého je zabezpečiť odstránenie 

nečistôt nahromadených počas zimného obdobia.  

4. Riadne čistenie v priebehu bežného roka a mimoriadne čistenie tzv. jarné upratovanie 

na miestnych komunikáciách spravidla upresňuje správca MK v závislosti od vývoja 

počasia.  

5. Termín začatia a ukončenia zimnej služby spravidla upresňuje správca MK v závislosti 

od vývoja počasia.  

 

Článok V. 

Správa a údržba verejnej zelene 

 

a) Správu a údržbu verejnej zelene zabezpečuje mesto Nová Baňa prostredníctvom 

mestskej príspevkovej organizácie, Technických služieb mesta Nová Baňa, sídlom 

Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, ktoré upravuje predmetnú správu a údržbu v Pláne 

starostlivosti o verejnú zeleň, ktorý navrhuje a predkladá na schválenie správca 

miestnych komunikácií, Technické služby mesta Nová Baňa a schvaľuje ho primátor 

mesta Nová Baňa. Plán starostlivosti o verejnú zeleň je zverejnený na web stránke 

mesta Nová Baňa. 
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b) Plán starostlivosti o verejnú zeleň je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa 

zabezpečuje vo vegetačnom období roka kosenie, strihanie, pletenie, hnojenie, 

polievanie verejných plôch zelene a tiež zahŕňa výsadbu novej zelene. 

 

Článok VI. 

Zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,  

nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp 

 

1. Zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd bližšie upravuje samostatné Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych 

podmienok, v ktorom je bližšie určené:  

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej 

nedostatku 

b) spôsob náhradného zásobovania vodou 

c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok. 

2. Mesto Nová Baňa predmetné VZN podľa potreby aktualizuje v súlade so zákonom a 

predkladá ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné naradenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani dňa 19.11.2020, nariadením č. .../2020 a účinnosť nadobúda 

pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2020 do 17.11.2020      

Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. ....../2020 dňa 19.11.2020 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od ............. do ..............2020 

Všeobecne záväzné nariadenie účinné od dňa ...........2020 

            

 

 

 

 

             

       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

         primátor mesta 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 03.11.2020 do 17.11.2020      

Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 17.11.2020 písomne, 

elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č.1, 968 01 Nová Baňa alebo 

elektronicky na e-mail: nadova@novabana.sk 

mailto:nadova@novabana.sk

