
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č. 2/2020 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. Účelom a predmetom tohto VZN je vymedzenie práv a povinností fyzických osôb a 
právnických osôb a stanovenie pravidiel pre dodržiavanie verejného poriadku na území 
Mesta Nová Baňa (ďalej len „mesto“) a tiež zabezpečovanie riadneho spoločenského 
spolunažívania, ochrany života, zdravia a majetku na území mesta.

3. Na území mesta je každý povinný zdržať sa činností, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný 
poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými 
pravidlami občianskeho spolužitia.

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

1. Verejným poriadkom sa rozumie súhrn pravidiel správania sa na verejnosti. Tento súhrn 
tvoria pravidlá uvedené v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa, ktoré nie sú 
právne vyjadrené, ale ich dodržiavanie je podľa všeobecného názoru a presvedčenia 
nevyhnutnou podmienkou riadneho spoločenského spolunažívania a vo verejnom záujme.

2. Verejným priestranstvom je každé miesto, ktoré slúži verejnosti, je verejne prístupné a 
ktoré možno obvyklým spôsobom používať. Sú to najmä pozemky vo vlastníctve mesta, 
miestne komunikácie, autobusové zastávky, parky, verejné priechody a pasáže, námestia, 
podjazdy, mosty.

3. Verejne prístupným miestom, okrem verejného priestranstva, je aj každé miesto, slúžiace 
trvalé alebo prechodne verejnosti, je pre tento účel zriadené, je prístupné voľne alebo za 
úplatu. Sú to parky, lesoparky, nástupiská, prístrešky zastávok verejnej hromadnej dopravy, 
vozidlá verejnej dopravy, predajne potravín a iné predajne, nákupné strediská, prevádzky 
poskytujúce služby, súkromné parkoviská motorových vozidiel, bazény a plavárne, 
športoviská, ihriská, trhoviská, budovy úradov samosprávy a štátnej správy, amfiteáter, 
galérie, múzeá, cintoríny a pietne miesta, verejné WC, areály škôl, školských a 
predškolských zariadení, verejne prístupné pozemky priľahlé k bytovým domom a iným 
stavbám a ostatné verejne prístupné pozemky, pokiaľ nie sú verejným priestranstvom.

4. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo 
vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete 
miestnych komunikácií.



5. Verejnou zeleňou sa rozumejú všetky porasty - najmä dreviny, byliny a ich spoločenstvá, 
vyvinuté na určitej ploche prirodzeným vývojom alebo zámerným, cieľavedomým 
usmerňovaním zo strany mesta. Verejná zeleň je spravidla majetkom mesta, je to plocha 
zelene, ktorá je verejnosti voľne prístupná.

6. Nočným kl’udom je časový úsek určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a 
odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a 
dobrých susedských vzťahov.

7. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok označené v zákone č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o priestupkoch“), alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt 
postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Článok III.
Nočný kľud

1. Čas nočného kľudu je na celom území mesta od 22:00 hod. do 06:00 hod.. 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. Spôsob ochrany nočného kľudu je určený 
v § 47 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch.

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 čase.

3. Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na dobu od dňa 31.12. od 22:00 hod. do 1.1. do 02:00 hod. 
a na verejné kultúrne podujatia usporiadané na verejných priestranstvách alebo na verejne 
prístupných miestach mimo uzavretých objektov so súhlasom mesta.

Článok IV.
Požívanie alkoholu

1. V meste Nová Baňa je zakázané požívanie alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách.

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

Článok V.
Čas predaja a prevádzky reštauračných služieb

1. Mesto Nová Baňa určuje čas predaja a poskytovania služieb v otvorených, stavebne 
neuzavretých terasách reštaurácií najviac v čase od 07:00 do 22:00 hod (ďalej len „terasy“).



V piatok, sobotu a v dňoch, po ktorých nasleduje deň pracovného voľna, môžu byť terasy 
otvorené v čase od 07:00 do 24:00 hod. Predĺžením času otvorenia terasy nesmie byť 
dotknutý nočný kľud

2. Ustanovenie ods. 1 sa v plnom znení nevzťahuje na zariadenia umiestnené v rekreačnej zóne 
Tajch. Terasy týchto zariadení môžu byť prevádzkované najviac v čase od 07:00 do 01:00 
hod nasledujúceho dňa.

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 VI.
Rekreačná zóna Tajch

1. 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.

2. 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.

3. Na ploche vodnej nádrže Tajch je zakázané používať na športovo rekreačnú činnosť motorové 
člny alebo skútre.

Článok VII.
O zvieratách

1. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách.

2. Zakazuje sa vstup so psom do areálov škôl a školských zariadení, na pieskoviská, na detské a 
športové ihriská.

3. Počas letnej turistickej sezóny v mesiacoch máj až september sa zakazuje vstup zvierat do 
vody vodnej nádrže Tajch.

4. Zakazuje sa kŕmiť na verejnom priestranstve voľne sa pohybujúce psy, mačky a divé kačice 
a iné zvieratá, nakoľko dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva zvyškami potravy, 
čo vedie k premnoženiu hlodavcov.

Článok VIII.
Vylepovanie plagátov

1. Na vylepovanie 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 vŕšok

2. Vylepovanie plagátov na iné verejné plochy a verejno-prospešné zariadenia vo vlastníctve 
mesta je zakázané.

Článok IX.
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 300.

Článok X.
Používanie zábavnej pyrotechniky

1. Na území mesta je zakázané používať zábavnú pyrotechniku s označením kategórie F2, F3, 
PI a TI okrem dňa 31. decembra v čase od 18:00 hod. do 02:00 hod. 1.januára. Zábavná 
pyrotechnika F2 a F3 sa nesmie používať v uzatvorených miestnostiach, v prístreškoch, v 
zastávkach, v bezprostrednej blízkosti obytných budov, v blízkosti obchodných prevádzok, 
zdravotníckych zariadení, kostolov, domova dôchodcov, detských zariadení, škôl, cintorína a 
pri iných miestach, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo narušeniu občianskeho 
spolunažívania.

2. Zábavnú pyrotechniku uvedenú v ods. 1 je možné použiť aj mimo uvedených dní a to s 
písomným povolením mesta. Písomná žiadosť musí byť mestu doručená najneskôr 10 
pracovných dní pred termínom jej použitia.

Článok XI.
Užívanie verejného priestranstva a dodržiavanie jeho čistoty

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a 
účelu, zároveň je povinný zdržať sa akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k 
znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadenia verejného 
priestranstva ako aj znečisteniu zložiek životného prostredia,

2. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov 
mesta a estetického vzhľadu mesta sa na verejných priestranstvách zakazuje:

a) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí a domových odpadov na zemi alebo v zberných



nádobách, ako aj svojvoľne zakladať skládky smetí a odpadu mimo miest na to 
vymedzených,

b) bez súhlasu Mesta umiestňovať označenia a zábrany brániace alebo obmedzujúce užívanie 
verejného priestranstva, zaberať verejné priestranstvo za účelom vykládky a nakládky 
tovaru nad rámec vymedzeného času, označovať a zaberať verejné priestranstvo ako 
súkromný pozemok, napr. za účelom parkovania,

c) akýmkoľvek spôsobom znemožňovať prístup k zberným nádobám na komunálny odpad, 
znemožňovať jeho odvoz, a to napr. parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla pred 
Stanovišťom zberných nádob,

d) z okien a balkónov budov vyhadzovať ohorky cigariet, vylievať tekutiny ako aj iný odpad 
alebo iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo,

e) obťažovať spoluobčanov hlukom, prachom, dymom, parami, tekutým odpadom, svetlom, 
vibráciami a tienením nad mieru hygienicky prípustnú.

3. Vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom 
za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku: udržiava nehnuteľnosti v takom stave, 
aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, 
neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali 
vzhľad a životné prostredie mesta.

Článok XII.
Zákaz fajčenia na území mesta

1. Na území mesta je okrem ustanovení uvedených v zákone č. 377/2004 Z.z . o ochrane 
nefajčiarov zakázané fajčiť najmä:

a) v priestoroch detských ihrísk a pieskovísk ako aj v okruhu 4 metrov od ich vymedzenej 
plochy,

b) na verejne prístupných športoviskách a v ich tesnej blízkosti.

Článok XIII.
Ochrana životného prostredia

1. Zakazuje sa vhadzovať do korýt vodných tokov a nádrží akékoľvek predmety, ktoré by mohli 
spôsobiť ich znečistenie. Ukladať veci na brehoch vodných tokov a nádrží a na miestach, z 
ktorých by mohli byť splavené do tokov a nádrží alebo inak spôsobiť ich znečistenie.

2. Zakazuje sa do vodných tokov a nádrží vypúšťať alebo vylievať splaškové vody, fekálie, alebo 
inak znečistené a škodlivé tekutiny, ktoré sú schopné ohroziť užívateľov vody a stav vodnej 
fauny a flóry.



Článok XIV.
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia v Novej Bani alebo 
poverený zamestnanec mestského úradu.

2. Porušenie povinnosti uloženej v tomto VZN fyzickou osobou, sa považuje za priestupok.

3. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou 
sa považuje za správny delikt.

4. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov Za porušenie 
ustanovení tohto VZN môžu byť fyzické a právnické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

5. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných všeobecne 
záväzných nariadení mesta, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN je záväzné na území mesta pre všetky fyzické osoby nachádzajúce sa na území 
mesta, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.

2. Osoby podľa bodu 1 tohto článku VZN sú, okrem tohto VZN, povinné dodržiavať aj všetky 
ostatné všeobecne záväzné nariadenia mesta súvisiace s dodržiavaním verejného poriadku.

3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na intemetovej stránke mesta v lehote 
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

4. Toto VZN bolo schválené nariadením MsZ č. 2/2020 zo dňa 13.05.2020 a účinnosť 
nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

5. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: od 29.04.2020 do 13.05.2020 
VZN schválené: nariadením MsZ č. 2/2020 dňa 13.05.2020 
VZN vyvesené na úradnej tabuli: od 18.05.2020 do 02.06.2020 
VZN účinné: od 03.06.2020


