
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2020 zo dňa 29.12.2020 o 
udržiavaní a ochrane verejnej zelene 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:

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podrobnosti o ochrane a 
údržbe verejnej zelene na území mesta nová Baňa a upravuje niektoré povinnosti fyzických 
a právnických osôb vo vzťahu k verejnej zeleni.

Článok II.
Vymedzenie základných pojmov

1. Verejná zeleň pre účely tohto VZN je súhrn všetkých voľne rastúcich a verejne 
prístupných rastlín, kríkov, stromov a porastov, vrátane trávnatých porastov a plôch, 
v prirodzenom alebo architektonicky upravenom prostredí, ktoré sa nachádzajú na 
pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe mesta Nová Baňa a je verejnosti voľne prístupná.

2. Údržba verejnej zelene je jej nepretržité udržiavanie v dobrom kondičnom a zdravotnom 
stave tak, aby mohla plniť funkcie podľa svojho umiestnenia v urbánnom prostredí alebo vo 
voľnej krajine.

3. Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie jej ekologických a 
estetických funkcií v urbánnom priestore, v prírode a krajine a na predchádzanie jej 
neodôvodneného odstraňovania.

Článok III.
Správa a údržba verejnej zelene

1. Správu a údržbu verejnej zelene zabezpečuje a vykonáva na území mesta Nová Baňa na 
základe zriaďovacej listiny príspevková organizácia mesta Nová Baňa - Technické služby 
mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa.

2. Pri údržbe zelene postupuje podľa Plánu starostlivosti o verejnú zeleň, v ktorom sú bližšie 
uvedené podrobnosti ako organizácia, rozsah údržby zelene a výsadba novej zelene.

Článok IV.
Ochrana verejnej zelene

1. Cieľom ochrany zelene je predchádzať a obmedzovať zásahy, ktoré ohrozujú, poškodzujú 
alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja zelene. Každý je povinný dbať a riadiť sa podľa 
právnych ustanovení a predpisov vo veci ochrany prírody a krajiny.

2. V záujme ochrany verejnej zelene je na plochách verejnej zelene zakázané:
a) poškodzovať nadzemné alebo podzemné časti stromov, kríkov a bylín (kvetov a tráv), 

vrátane ich stanovišťa,
b) odcudzovať a trhať kvety, plody a iné časti rastlín,
c) umiestňovať staveniskové zariadenia, skládky stavebných hmôt, predajné stánky, 

informačné, reklamné a propagačné zariadenia, bez súhlasu správy verejnej zelene,
d) znečisťovať plochy zelene akýmkoľvek odpadom a vykonávať všetky činnosti, ktoré 

obmedzujú rast a vývoj rastlín, funkciu a racionálnu starostlivosť o plochy a prvky 
zelene,
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e) vykonávať prevádzkovú alebo dopravnú činnosť (parkovanie, prejazdy, otáčanie 
vozidiel),

f) vypaľovať drevitý alebo bylinný porast, lístie, rastlinné zvyšky a spaľovať akýkoľvek 
odpad,

g) vylievať tekutý odpad pred prevádzkovými jednotkami ku stromom, na trávniky 
a ostatné verejné priestranstvá,

h) nechať voľne sa pohybovať psov a iné zvieratá, mimo plôch na to určených,
i) svojvoľne zakladať nové výsadby drevín, záhony kvetín, úžitkové záhradky alebo inak 

zaberať plochy zelene na verejných priestranstvách, svojvoľne zriaďovať chodníky a 
spevnené plochy bez súhlasu správcu verejnej zelene.

Článok V.
Poškodenie zelene

1. Za poškodenie zelene sa považuje poškodenie alebo zničenie plochy alebo prvku zelene.
2. Spôsobenú škodu na verejnej zeleni je povinný nahradiť každý kto škodu spôsobil, fyzická 

alebo právnická osoba, prípadne zákonní zástupcovia maloletých, mladistvých alebo 
nesvojprávnych osôb. Škoda sa nahradzuje, ak je to možné alebo účelné, uvedením 
poškodenej veci do pôvodného stavu.

3. Za škody spôsobené zvieratami zodpovedajú ich majitelia alebo tí, ktorí majú zvieratá v 
opatere.

Článok VI.
Kontrolná činnosť a sankcie

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva Mestská polícia v Novej Bani, 
správca verejnej zelene alebo poverený pracovník MsÚ.

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 VII.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej 
Bani dňa 29.12.2020, nariadením č. 15/2020 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

VZN vyvesené na úradnej tabuli od 14.12.2020 do 28.12.2020 
VZN schválené nariadením MsZ č. 15/2020 dňa 29.12.2020 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 30.12.2020 do 13.01.2021 
VZN účinné od dňa 13.01.2021

Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA 
primátor mesta
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