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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
č. 3/2022, 

  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 

Návrh VZN zverejnený : 13. januára 2022 

Lehota na pripomienkovanie do : 24. januára 2022 

o verejnom poriadku na území mesta v znení VZN č. 24/2014 

| HESTSKÝ ÚRAD | 
BANSKÁ BYSTRICA 

11. FEB. 2022 
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Dátum účinnosti od: 01.03.2022 Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 

Funkcia Meno Dátum Podpis 

Vedúca 
Vypracoval: organizačného JUDr. Helena Koreňová 12.01.2022 V 

oddelenia 

Mestské ži 
g : „978/2022 — 

Schválil: zastupiteľstvo Matieaáním č STA] 08.02.2022 s MsZ 
v Banskej Bystrici M   
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Mesto Banská Bystrica v zmysle $ 4 ods. 3 písm. n) a ods. 5 písm. a) p.č. 5 a 6 v spojení s 8 
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, $ 2 ods. 5 
zák.č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov ao zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2022, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na 
území mesta v znení VZN č. 24/2014 

  

1. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území 
mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 sa mení nasledovne: 

1. vš2 Zabezpečenie verejného poriadku sa vypúšťa písm. d) 

2. 83 Predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov sa mení vrátane nadpisu a 
znie nasledovne: 

83 
Požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve 

1. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov 
v dňoch pondelok až nedeľa včase od 00.00 hod do 24.00 hod na verejných 
priestranstvách! vo všetkých územných obvodoch — častiach mesta Banská Bystrica 
vymedzených v prílohe tohto VZN. 

2. Zákaz v zmysle ods. 1. tohto ustanovenia neplatí: 

a) na požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a iných verejne 
prístupných miestach na území mesta, na ktorých podávanie a požívanie je povolené 
podľa osobitných zákonov “, 

b) vreštauračných a pohostinských prevádzkach umiestnených formou letných terás 
na verejnom priestranstve na území mesta vzmysle príslušných všeobecne 
záväzných predpisov mesta“ 

182b) ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

2 Napr. $2 ods. 1a/4 zák.č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a 
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov: 8 6 písm. e) zák.č. 178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
? Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii 
Banská Bystrica
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c) 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod. 

3. 84 Čistenie chodníkov a miestnych komunikácií sa vypúšťa. 

4. V$5 Kontrola a sankcie sa v ods. 3 poznámka č. mení a prečíslováva na č.“ 

5. Poznámky pod čiarou 1)- 9) sa menia tak, ako sú uvedené v tomto VZN na č. 1-4. 

II. 

Záverečné ustanovenia 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.3/2022, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území 
mesta v znení VZN č. 24/2014 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej 
Bystrici č. 978/2022-MsZ dňa 08.02.2022 a nadobúda účinnosť 1. marca 2022. 

Ján Nósko 

primátor mesta 

| MESTSKÝ ÚRAL 
BANSKÁ BYSTRICA 

  
4 27b) ods. 1 písm.a) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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Príloha k VZN č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica 
č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta v znení VZN č. 24/2014 

Územné obvody - časti mesta Banská Bystrica 

NO
 
P
9
0
3
 O 

p>
 

Banská Bystrica 

Fončorda 

Iliaš 
Jakub 

Kostiviarska 
Kráľová 

Kremnička 

Majer 

Podlavice 

. Pršianska Terasa 

. Radvaň 

. Rakytovce 

. Rudlová 

Sásová 

Senica 

Skubín 
. Šalková 

Uhlisko 

Uľanka 

 


