
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2020 zo dňa 29.12.2020 o 
udržiavaní čistoty na území mesta Nová Baňa

Mesto Nová Baňa 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:

v
Článok I.

Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) sa vzťahuje na reguláciu činností a 

stanovenie povinností pre udržiavanie čistoty a ochranu verejných priestranstiev na území 
mesta Nová Baňa.

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

1. Udržiavaním čistoty sa rozumie taká činnosť, ktorá nespôsobuje znečistenie a poškodenie 
verejného priestranstva, ale zabezpečuje zveľaďovanie a zlepšenie životného prostredia na 
území mesta.

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. Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je 
v súlade so zákonom povinný sa jej zbaviť.1}

4. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, 
parkoviská a chodníky vo vlastníctve mesta a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej 
doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií, jednotne budované a spravované 
pre územie obce.

Článok III.
Udržiavanie čistoty a ochrana verejných priestranstiev

1. Udržiavanie čistoty a ochranu verejných priestranstiev zabezpečuje v meste Nová Baňa 
príspevková organizácia Technické služby mesta Nová Baňa na základe Zriaďovacej listiny 
pre zabezpečenie verejno - prospešných služieb.

2. Verejnoprospešnými službami sa rozumie najmä nakladanie s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správa a údržba verejnej zelene, 
verejného osvetlenia, zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s 
odpadovými vodami zo žúmp.

3. Každý obyvateľ je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie, 
alebo poškodenie verejného priestranstva a je povinný podieľať sa na ochrane majetku 
mesta a na zveľaďovaní životného prostredia v meste.1 2)

4. V záujme zveľaďovania a ochrany verejného priestranstva sa na verejných priestranstvách 
zakazuje:
a) spaľovať zvyšky rastlín, lístia, smetí a odpadu na zemi alebo v zberných nádobách,
b) ponechávať, odhadzovať a vylievať odpad na plochy verejného priestranstva ako sú 

zvyšky jedál, ohorky, smeti, stavebný odpad a iné
c) iným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo

1) § 2 zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) § 3 odsek 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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Článok IV.
Udržiavanie čistoty na miestnych komunikáciách

1. Udržiavanie čistoty na miestnych komunikáciách (ďalej len MK) na území mesta Nová 
Baňa zabezpečuje správca MK Technické služby mesta Nová Baňa (ďalej len správca) na 
základe zriaďovacej listiny podľa harmonogramu čistenia miestnych komunikácií.

2. Harmonogram čistenia MK je súbor postupu prác, ktorým sa určuje príslušná lokalita a 
časový interval čistenia jednotlivých miestnych komunikácií na území mesta Nová Baňa.

3. Zimnú údržbu MK v zimnom období vykonáva správca v zmysle operačného plánu zimnej 
údržby, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o spôsobe plánovania a vykonávania 
zimnej údržby.

4. Za schodnosť miestnych chodníkov určených pre chodcov je zodpovedný správca 
miestnych komunikácií.3)

5. Za znečistenie miestnych komunikácii, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu 
v zjazdnosti, je zodpovedný ten, kto toto znečistenie spôsobil a je povinný ho odstrániť a 
komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.3}

Článok V.
Kontrolná činnosť a sankcie

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

2. Pri porušení tohto VZN sa postupuje podľa všeobecných platných právnych predpisov.
3. Týmto VZN nie sú dotknuté práva, povinnosti a sankcie vyplývajúce z iných všeobecne 

záväzných nariadení mesta, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej 
Bani dňa 29.12.2020, nariadením č. 14/2020 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN mesta Nová Baňa č. 14/2009 zo dňa 
22.10.2009 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta 
Nová Baňa.

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 14.12.2020 do 28.12.2020 
VZN schválené nariadením MsZ č. 14/2020 dňa 29.12.2020 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 30.12.2020 do 13.01.2021 
VZN účinné od dňa 13.01.2021

3) § 9, ods. 2) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

2/2


