Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2021 zo dňa 23.06.2021 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel v parkovacích zónach na území mesta Nová Baňa
I.
Mesto Nová Baňa a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje
parkovaciu zónu v centre mesta a úsek miestnej komunikácie Hájska na dočasné parkovanie
motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) na území mesta Nová Baňa, spôsob
zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel, spôsob úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia.
2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) dočasným parkovaním
parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácie1;
b) doba spoplatnenia
časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom
úseku miestnej komunikácie prípustné len za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis
neustanovuje inak;
c) držiteľom vozidla
držiteľ osvedčenia o evidencii časť L a časť II., ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii
časť I. a časť II. a oprávnený rozhodovať o použití vozidla; v prípade, ak je ako vlastník
vozidla alebo držiteľ osvedčenia o evidencii, zapísaný v osvedčení o evidencii Časť I. a
časť II. jeden z manželov ako fyzická osoba, nie fyzická osoba - podnikateľ, považuje sa za
držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov
bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
d) elektronickým parkovacím lístkom
doklad potvrdzujúci zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach
formou SMS správy;
e) miestnymi komunikáciami
všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Nová Baňa a
verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií1;
f) motorovým vozidlom
vozidlo kategórie Ml a Nl2;
g) parkovacou kartou
parkovacia karta oprávňuje vodiča k dočasnému parkovaniu motorového vozidla počas
príslušného kalendárneho roku vyznačeného na karte. Karta je viazaná na motorové
vozidlo. Vyhotovenie karty je len v papierovej podobe;
h) parkovacím systémom
technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného, systém na úhradu
parkovného prostredníctvom SMS, informačný systém združujúci informácie o úhradách
parkovného a umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod.;
i) parkovacím lístkom
doklad potvrdzujúci úhradu za dočasné parkovanie na parkovacích miestach v parkovacej
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zóne v centre, vydaný parkovacím automatom;
j) parkovanie vozidla
dočasné odstavenie vozidla na miestach vyznačených príslušnou dopravnou značkou;
k) vyhradené parkovacie miesta
úseky miestnych komunikácií, na ktorých sú zriadené parkoviská alebo parkovacie miesta
označené zvislou dopravnou značkou 531 (vyhradené parkovanie)3;
l) vymedzenými úsekmi
úsek miestnej komunikácie v zóne s regulovaným parkovaním označený zvislými a
vodorovnými dopravnými značkami, určenými na dočasné parkovanie motorových vozidiel
(ďalej aj ako „parkoviská“ alebo „parkovacie miesta“);
m) pakovacou zónou
zóna, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a
len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke3.
n) rezidentskou kartou
rezidentská karta oprávňuje jej držiteľa k trvalému parkovaniu motorového vozidla.

Bezplatná rezidentská karta môže byť pridelené len obyvateľom s trvalým alebo
prechodným pobytom, ktorí disponujú platným vodičským oprávnením v
parkovacej zóne miestnej komunikácie Hájska. O pridelenie rezidentskej karty je
potrebné požiadať formou písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad spolu
s potvrdením o pobyte. Platnosť rezidentskej karty zaniká dňom zmeny trvalého
alebo prechodného pobytu, o čom je držiteľ rezidentskej karty povinný oboznámiť
pracovníkov Mestského úradu na úseku cestnej dopravy. Rezidentská karta je
viazaná na osobu. Mestský úrad vedie o vydaných rezidentských kartách evidenciu.
Vyhotovenie karty je len v papierovej podobe.
3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom úseku regulovaného parkovania (čl. 2 tohto
nariadenia) počas vymedzenej doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za úhradu, ak toto
nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
4. Úsek regulovaného parkovania s plateným parkovaním je vyznačený dopravnými značkami 277
(Parkovacia zóna) s dodatkovými tabuľkami 533 a 505 (Platené parkovanie, Časové obmedzenie) a
278 (Koniec parkovacej zóny), v ktorých platí dopravné obmedzenie státia len na vyznačených
parkovacích miestach.
Článok 2
Parkovacie zóny na území mesta Nová Baňa
Článok 2 a
Parkovacia zóna centrum mesta

1. Parkovaciu zónu centrum mesta tvorí Námestie slobody, vrátane ulíc Bernolákovej, Osvety a
Andreja Kmeťa. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných značiek v zmysle vyhl. MV
SR. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Bernolákova ulica – začiatok zóny pri budove súp. č. 1928, koniec zóny pri objekte
súp. č. 28,
• Ulica Andreja Kmeťa – začiatok zóny pri budove súp. č. 598 a pri rodinnom dome
súp. č. 582, koniec zóny pred oporným múrom pri schodoch do kostola,
• Ulica M. R. Štefánika – začiatok zóny pri budove súp. č. 703, koniec zóny pri
rodinnom dome súp. č. 652
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Spojná ulica – koniec zóny nad parkoviskom na Kollárovej ulici

2. Zóna regulovaného parkovania je označená dopravnou značkou 277 a 278 (Parkovacia zóna,
Koniec parkovacej zóny) s dodatkovými tabuľkami 505, 509 a 533 (Platené parkovanie, Časové
obmedzenie a dodatková tabuľka s upresňujúcim textom ) s výnimkou vyhradených parkovacích
miest, ktoré sú označené dopravnou značkou 531 (Vyhradené parkovanie)4.

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne regulovaného parkovania sa riadi
osadeným dopravným značením:
a) 277 (Parkovacia zóna) s dodatkovými tabuľkami 505,509, 533 (Platené parkovanie, Časové
obmedzenie a dodatková tabuľa s upresňujúcim textom), doby spoplatnenia dočasného
parkovania a príslušným vodorovným dopravným značením, (ďalej len „platené
parkovacie miesta“);
b) 278 (Koniec parkovacej zóny) v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
Článok 2 b
Parkovacia zóna na miestnej komunikácii Hájska
Za parkovaciu zónu na miestnej komunikácii Hájska je považovaný rozšírený koncový úsek miestnej
komunikácie Hájska na parc. č. 528/2. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných značiek v zmysle
vyhl. MV SR. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne regulovaného parkovania sa riadi osadeným
dopravným značení:
c) 277 (Parkovacia zóna) s dodatkovými tabuľkami 505,509, 533 (Platené parkovanie, Časové
obmedzenie a dodatková tabuľa s upresňujúcim textom), doby spoplatnenia dočasného
parkovania a príslušným vodorovným dopravným značením, (ďalej len „platené
parkovacie miesta“);
d) 278 (Koniec parkovacej zóny) v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
e) Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím označené dopravným značením 277 a 278
doplnených dodatkovou tabuľkou 505 sú oprávnený stáť len vlastníci nehnuteľností, ktoré
sa nachádzajú v parkovacej zóne miestnej komunikácie Hájska.
Článok 3
Doba spoplatnenia dočasného parkovania v jednotlivých parkovacích zónach mesta Nová Baňa
Článok 3a
Doba spoplatnenia dočasného parkovania v parkovacej zóne - centrum mesta
1. Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne:
a) na platených parkovacích miestach prvých 30 minút státia bezplatne;
b) na platených parkovacích miestach po uplynutí 30 minút počas pracovných dní v čase od
08:00 hod. do 15:30 hod. daného dňa formou úhrady SMS, využitím parkovacieho
automatu alebo parkovacou kartou.
Článok 3b
Doba spoplatnenia dočasného parkovania v parkovacej zóne na miestnej komunikácii Hájska
1. Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne:
c) na platených parkovacích miestach 1. hodina státia bezplatne;
d) na platených parkovacích miestach po uplynutí 1. hod. v čase od 00:00 do 23:59 daného dňa
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úhrada formou SMS.
Článok 4
Podmienky parkovania v zónach regulovaného parkovania
1. V zónach regulovaného parkovania môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie Ml a N1.
2. Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce motorové
vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na vyhradenom úseku miestnej komunikácie a v zóne
regulovaného parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“). Ak vodič nie je známy alebo je sporný,
platiteľom úhrady podľa predchádzajúcej vety je vlastník motorového vozidla; ak vlastník
motorového vozidla nie je známy alebo je sporný, platiteľom úhrady podľa predchádzajúcej
vety, je osoba zapísaná ako jeho držiteľ v evidencii motorových vozidiel.
3. Dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom úseku miestnej komunikácie v rámci parkovacej
zóny sa riadi podmienkami vyznačenými príslušným dopravným značením.
Článok 5
Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest
1.
2.

Prevádzkovateľom dočasného parkovania na území mesta Nová Baňa sú Technické služby mesta
Nová Baňa (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom mesta.

Článok 6
Spôsob úhrady za dočasné parkovanie a jej výška v jednotlivých parkovacích zónach mesta Nová
Baňa
Článok 6a
Spôsob úhrady za dočasné parkovanie a jej výška v parkovacej zóne – centrum mesta
1. Výška úhrady za dočasné parkovanie v parkovacej zóne je stanovená sumou 0,50 EUR za
každú predplatenú hodinu po uplynutí prvých 30 minút státia zdarma počas pracovných dní
v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod.
2. Pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu je vodič povinný zakúpiť si
bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla parkovací lístok platný pre plánovanú dobu
parkovania. Úhrada za dočasné parkovanie prostredníctvom parkovacieho automatu, ktorý je
umiestnený pred budovou mestského úradu, alebo formou zaslania SMS na číslo 2200
v tvare: NB medzera EVČ medzera číselné označenie počtu celých predplatených hodín napr.
NB MT445CE 2, alebo zakúpením ročnej parkovacej karty.
3. Úhrada za dočasné parkovanie v parkovacej zóne musí byť zaplatená vopred na celý čas
dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia (pracovné dni
08:00 hod. – 15:30 hod.).
4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
5. Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len
„EČV“) a je neprenosná do inej parkovacej zóny na území mesta Nová Baňa.
6. Ročnú parkovaciu kartu je možné zakúpiť v Informačnom a klientskom centre mesta Nová
Baňa na Námestí slobody 1 a na Technických službách mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka
18, 968 01 Nová Baňa. Zakúpením parkovacej karty nevzniká nárok na rezervovanie

parkovacieho miesta. Výška úhrady parkovného formou parkovacej karty je 200,00 EUR na
rok.
7. Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre pracovníkov Technických služieb mesta Nová
Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o., štátnych
orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov a primátora mesta. Bezplatná parkovacia
karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s
plateným státím bez poplatku a neobmedzene. Bezplatná parkovacia karta sa môže vydať
najdlhšie na dobu jedného kalendárneho roka. MsÚ Nová Baňa vedie o bezplatnom parkovacom
oprávnení evidenciu.
8. V prípade, ak vodič uhradil parkovné a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej
doby parkovania, je oprávnený do uplynutia predplatenej doby parkovania zastaviť a stáť aj
na ktoromkoľvek inom parkovacom mieste v danej parkovacej zóne.
Článok 6b
Spôsob úhrady za dočasné parkovanie a jej výška v parkovacej zóne na miestnej komunikácii
Hájska
1. Výška úhrady za dočasné parkovanie v parkovacej zóne Kohútovo je stanovená sumou 3
EUR/deň po uplynutí prvej hodiny státia zdarma.
2. Možnosť bezplatného parkovania na 60 minút denne bez prerušenia státia sa vzťahuje na jedno
motorové vozidlo jedenkrát denne.
3. Úhrada za dočasné parkovanie sa bude realizovať formou zaslania SMS na číslo 2200 v tvare
HAJ EVČ 1 (1 je celodenné parkovné). Pri bezplatnom parkovaní sa zašle SMS na číslo 2200
v tvare HAJ EČV 0 (0 je 60 min. bezplatne).
4. Úhrada za dočasné parkovanie v zóne regulovaného parkovania musí byť zaplatená vopred na
celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia (00:00 hod.23:59 hod.).
5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.
6. Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len „EČV“)
a je neprenosná do inej zóny parkovania na území mesta Nová Baňa.V prípade, ak vodič
uhradil parkovné a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej doby parkovania, je
oprávnený do uplynutia predplatenej doby parkovania zastaviť a stáť aj na ktoromkoľvek inom
parkovacom mieste v danej parkovacej zóne.
Článok 7
Doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie v jednotlivých parkovacích zónach v meste
Nová Baňa

Článok 7a
Doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie v centre mesta

1. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na EČV,
fyzickú alebo právnickú osobu) je:
a. Parkovací lístok pre osobné motorové vozidlá oprávňuje na dočasné parkovanie na
vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v čase vyznačenom na
parkovacom lístku. Parkovací lístok si vodič zakúpi v parkovacom automate viditeľne
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označenom dopravným symbolom plateného parkovania.
b. Úhrada parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS oprávňuje vodiča na dočasné
parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím
v predplatenom čase, keď vodič vozidla po zaparkovaní odošle potrebné údaje formou
SMS na číslo 2200. Sumu za parkovanie zaúčtuje vodičovi jeho mobilný operátor.
c. Ročná parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených
parkovacích miestach v zóne s plateným státím v kalendárnom roku vyznačenom na tejto
karte. Ročná parkovacia karta sa vydáva fyzickej alebo právnickej osobe a je prenosná
medzi vozidlami. Ročnú parkovaciu kartu si vodič môže zakúpiť v Informačnom a
klientskom centre mesta Nová Baňa na Námestí slobody č.1 a na Technických službách
mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa. Zakúpením parkovacej karty
nevzniká nárok na rezervovanie parkovacieho miesta.
d. Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre vozidlá Technických služieb mesta
Nová Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o.,
štátnych orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov, primátora mesta. Bezplatná
parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích
miestach v zóne s plateným státím bez poplatku a neobmedzene. Bezplatná parkovacia
karta sa môže vydať najdlhšie na dobu jedného kalendárneho roka. MsÚ Nová Baňa vedie
o bezplatnom parkovacom oprávnení evidenciu.
2. Ak sa vodič vozidla preukazuje platným parkovacím lístkom, ročnou parkovacou kartou alebo
bezplatnou parkovacou kartou, je povinný v parkovacej zóne v určenom čase označiť vozidlo pred
vzdialením sa od neho zvoleným parkovacím oprávnením, ktoré uloží pod predné sklo vozidla tak,
aby bolo čitateľné pohľadom z vonku.
3. V prípade platby formou SMS je vodič povinný pred vzdialením sa od vozidla poslať SMS na
skrátené číslo 2200 s textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla, počet celých
predplatených hodín a počkať na SMS potvrdzujúcu platnosť oprávnenia.
Článok 7b
Doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie na miestnej komunikácii Hájska

1. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na EČV)
je:
 platný elektronický parkovací lístok (potvrdzujúca SMS);
 rezidenčná karta.
2. Elektronický parkovací lístok sa považuje za zakúpený v momente doručenia potvrdzujúcej SMS
platiteľovi.
Článok 8
Obmedzenia všeobecne záväzného nariadenia
1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené:
a) motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe platných zákonných predpisov5,
b) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR,
c) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri
služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu6 pri
§ 140 ods. I písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení v spojení s § 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
6
§ 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5

služobnom výkone,
d) služobné vozidlá mesta Nová Baňa,
e) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím7.
2. Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového
vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla.
3. Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie od úhrady
umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím viditeľne za
čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany
motorového vozidla.
4. Počas priebehu pútí a iných náboženských alebo kultúrnych podujatí prebiehajúcich na
pútnickom mieste v Kohútove sú Technické služby mesta Nová Baňa, ako správca miestnych
komunikácií oprávnené upraviť podmienky parkovania v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Spoplatnenie parkovania v parkovacej zóne na miestnej komunikácii Hájska sa nevzťahuje na
vozidlá počas konania pútí a bohoslužieb v čase 30 minút pred ich začiatkom a 30 minút po ich
ukončení.
Článok 9
Vyhradené parkovacie miesta
1. Vyhradené parkovacie miesta sa zriaďujú hlavne pre občanov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí.
Článok 12
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Novej Bani.
2. Na kontrolu a zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa
vzťahujú osobitné právne predpisy.8
Článok 13
Sankcie
1. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy9
Článok 14
Spoločné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno-regulačný systém elektronickej
registrácie vozidiel za účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovania aktuálnej dopravnej
situácie v zóne plateného parkovania.
2. Vozidlá, ktoré nemajú parkovacie oprávnenie a nevzťahuje sa na ne výnimka v zmysle článku
7

§ 44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
Zákon č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v platnom znení, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom
znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
9
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

7

8 tohto nariadenia, majú státie v parkovacej zóne v čase určenom na parkovanie s platným
parkovacím oprávnením zakázané. Porušením tohto zákazu môžu byť v zmysle § 43 odst. 4,
písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov odstránené na náklady jeho držiteľa.
3. O zavedení systému regulovaného parkovania v zóne rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
Článok 15
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 3/2020 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa zo dňa
13.05.2020.

2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje sa v zmysle
všeobecne platných právnych predpisov.
Článok 15
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 9.2.2021 do 23.06.2021.
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 2/2021 dňa 23.06.2021.
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 30.06.2021 do 14.06.2021.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

