
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica 

č. 7/2008 

ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok 

v meste Banská Štiavnica  

 

(úplné znenie) 

 

Zmena:  

- Dodatok č.1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2008, ktorým sa určuje 

úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica s účinnosťou od 8.9.2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici na základe zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre mesto Banská Štiavnica toto všeobecne záväzné 

nariadenie: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie úradnej tabule v meste Banská Štiavnica pre 

účely zverejnenia verejných oznamov, vyhlášok a nariadení mesta Banská Štiavnica, orgánov štátnej 

správy, notára a súdov. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

Na účely tohto nariadenia sa: 

1. Za Úradnú tabuľu považuje priestor preskleného výkladu v historickom jadre mesta oproti Mestskému 

úradu v Klientskom centre označený názvom „Úradná tabuľa“, v ktorej sa zverejňujú verejné oznamy, 

vyhlášky a nariadenia mesta, orgánov štátnej správy, notára a súdov a dôležité oznamy pre občanov mesta. 

2. Verejnou vyhláškou sa rozumejú verejné oznamy, vyhlášky a nariadenia mesta, orgánov štátnej správy, 

notára a súdov a dôležité oznamy pre občanov mesta. 

3. Uvedené oznamy sa zverejňujú v deň vyvesenia do úradnej tabule aj na internetovej stránke mesta 

Banská Štiavnica. 

4. Správcom úradnej tabule a internetovej stránky mesta Banská Štiavnica sa stáva Mestský úrad v 

Banskej Štiavnici, ktorému sa týmto nariadením určuje povinnosť spravovať a udržiavať úradnú tabuľu 

a úradnú tabuľu na internetovej stránke mesta Banská Štiavnica (ďalej „elektronickú úradnú tabuľu“) a 

zverejňovať na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica informácie a 

nariadenia, dodané oddeleniami Mestského úradu, orgánmi štátnej správy, notára a súdov. Správca je 

zároveň povinný zachovávať vecnú a časovú jednotnosť úradnej tabule a elektronickej úradnej tabule. 

V prípade, že z mimoriadnych dôvodov (technické problémy, živelné pohromy a pod.) nedôjde 

k súbežnému vyveseniu oznamu v úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli sa za termín zverejnenia 

pokladá deň zverejnenia v úradnej tabuli mesta v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 3 

Podmienky vyvesenia úradných vyhlášok 

1. Vyvesenie na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Banská Štiavnica sa vykonáva 

prostredníctvom Mestského úradu poverenými zamestnancami. 

2. Správca úradnej tabule a internetovej stránky mesta Banská Štiavnica  je povinný udržiavať ich v 

riadnom stave a odstraňovať staré neaktuálne úradné vyhlášky.  

 

 



Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a/ Mestský úrad, orgány samosprávy 

b/ Mestská polícia 

2. Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, 

pri ktorých dochádza k porušeniu tohto nariadenia nalepením iných plagátov na sklenenú plochu úradnej 

tabule, alebo poškodeniu úradnej tabule, resp. postupovať proti porušovateľovi tohto nariadenia podľa 

príslušných právnych predpisov, zákona o priestupkoch. 

 

Čl. 5 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve dňa 29. 10. 2008 

Uznesením číslo 209/2008. 

2. Účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňom 20. 11. 2008. 

3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/1995 schválené Uznesením č. 38/1995 zo dňa 06.04.1995.  

 

 

                                                       Mgr. Pavol Balžanka, v.r.  

                                                       primátor mesta 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 06.11.2008  

Zvesené z úradnej tabule: 21.11.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č.1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2008, ktorým sa určuje úradná 

tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 639/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

sa uznieslo na tomto 

 

Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2008, ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely  

verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica   

 

Čl. I. 

 

1.Článok 2, bod 4  nariadenia v znení: 

„Správcom úradnej tabule a internetovej stránky mesta Banská Štiavnica sa stáva Mestský úrad, 

oddelenie mestskej kultúry, cestovného ruchu a športu v Banskej Štiavnici, ktorému sa týmto 

nariadením určuje povinnosť spravovať a udržiavať úradnú tabulu a internetovú stránku mesta 

Banská Štiavnica a zverejňovať na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Banská Štiavnica 

informácie a nariadenia, dodané oddeleniami Mestského úradu, orgánmi štátnej správy, notára 

a súdov.“ 

 

sa mení nasledovne: 

 

„Správcom úradnej tabule a internetovej stránky mesta Banská Štiavnica sa stáva Mestský úrad v Banskej 

Štiavnici, ktorému sa týmto nariadením určuje povinnosť spravovať a udržiavať úradnú tabuľu a úradnú 

tabuľu na internetovej stránke mesta Banská Štiavnica (ďalej „elektronickú úradnú tabuľu“) a zverejňovať 

na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica informácie a nariadenia, dodané 

oddeleniami Mestského úradu, orgánmi štátnej správy, notára a súdov. Správca je zároveň povinný 

zachovávať vecnú a časovú jednotnosť úradnej tabule a elektronickej úradnej tabule. V prípade, že 

z mimoriadnych dôvodov (technické problémy, živelné pohromy a pod.) nedôjde k súbežnému vyveseniu 

oznamu v úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli sa za termín zverejnenia pokladá deň zverejnenia 

v úradnej tabuli mesta v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.“ 

 

2. Článok 3, bod 1 v znení: 

„Vyvesenie na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Banská Štiavnica sa vykonáva 

prostredníctvom Mestského úradu, oddelenia mestskej kultúry, cestovného ruchu a športu 

poverenými pracovníkmi“ 

 

sa mení nasledovne: 

 

„Vyvesenie na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Banská Štiavnica sa vykonáva 

prostredníctvom Mestského úradu poverenými zamestnancami.“ 

 

Čl. II. 

 

1. Na Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 7/2008, ktorým sa určuje 

úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica sa uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici uznesením číslo 107/2012, dňa 22.8. 2012 



2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica 

a účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica.                                                                

 

 

 

  Mgr. Nadežda Babiaková v.r. 

                                                                                                         primátorka mesta  

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 24.8. 2012 

Zvesené z úradnej tabuli: 10.9.2012 

 


