
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 2/2020 o zavedení 

komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území 

mesta Banská Štiavnica 

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici podľa ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, NARIADENIA RADY (ES) 

č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o 

medailách a žetónoch podobných eurominciam (ďalej len nariadenie) a Zákon č. 566/1992 

Zb. z 18. novembra 1992 O Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon o Národnej banke Slovenska), sa uznieslo na prijatí tohto všeobecne záväzného 

nariadenia.  

I. časť  

Základné ustanovenia  

§ 1 Predmet úpravy  

1. Toto VZN stanovuje podmienky používania Štiavnickej poltury (ďalej len alternatívne 

platidlo) ako komplementárnej doplnkovej meny alebo platobného prostriedku 

v obehu, ktorá bude slúžiť ako prostriedok výmeny tovaru a služieb na území mesta 

Banská Štiavnica.  

§ 2 Všeobecné podmienky 

1. Mesto Banská Štiavnica povoľuje spoločnosti Štiavnická poltura s. r. o. vydanie 

alternatívneho platidla Štiavnická poltura. Štiavnická poltura je platidlo vo forme 

razených kovových žetónov, ktoré bude slúžiť ako prostriedok výmeny tovaru 

a služieb na území mesta Banská Štiavnica. Zároveň povoľuje použitie mestských 

symbolov mestského erbu schváleného heraldickou komisiou Slovenskej republiky 

a názvu mesta Banská Štiavnica na platidle.  

2. Pre Mesto Banská Štiavnica nevyplývajú žiadne povinnosti ani záväzky plynúce zo 

zavedenia alternatívneho platidla do obehu, avšak vyjadruje podporu projektu.  

3. Mesto Banská Štiavnica nariaďuje všetkým partnerom projektu alternatívneho 

platidla, že  pri jeho emisii, distribúcii a akceptácii nesmie dochádzať k porušeniu 

akéhokoľvek zákona a Nariadenia. Najmä Článku 2 Ochranné ustanovenia 

Nariadenia, kde nesmú byť na povrchu platidla uvedené nápisy „euro“ alebo 

„eurocent“ alebo znak eura a § 16a  zákona o Národnej banke Slovenska, kde 

sa uvádza, že žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike 

nesmie vydávať bankovky ani mince. Pri označení alebo opise žetónu, medaily, 

platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku a ani iných 

hmotných predmetov alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich vyhotovením, 

ponúkaním, predajom alebo rozširovaním nesmie nikto použiť slová „minca“, 

„bankovka“ alebo „mena“, ich cudzojazyčné preklady ani slová, v ktorých základe sa 

tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú. 

4. Nejde o bankovky ani mince ako všeobecný a všetkými povinne akceptovaný 

prostriedok na úhradu pohľadávok a záväzkov, ale o určitú formu žetónov, ktoré sa 

rozhodli kupujúci a predávajúci navzájom akceptovať na vlastné riziko. To znamená, 



že je určený len obmedzenému okruhu subjektov, ktoré sa vopred oboznámia s 

podmienkami jeho používania a jeho jasnou charakteristikou vo vzťahu k národnej 

mene euro. 

5. Alternatívne platidlo budú používať právnické a fyzické osoby medzi sebou ako 

doplnkovú menu, ekvivalent jednotky, uchovávateľ hodnoty a prostriedok na výmenu 

tovaru a služieb, rozvoj obchodu a aktívneho cestovného ruchu v meste Banská 

Štiavnica na dobrovoľnej báze. 

6. Primárnym cieľom zavedenia platidla je podpora lokálnej ekonomiky a hlavne rozvoj 

aktívneho cestovného ruchu v meste Banská Štiavnica. Doplnkovými činnosťami je 

propagácia mesta Banská Štiavnica a rozvoj povedomia o jeho významnej histórii. 

Zavedenie alternatívneho platidla odkazuje na históriu núdzových výplatných znakov 

(známok) a nominálov platidla – poltury. 

7. Územná pôsobnosť: územie mesta Banská Štiavnica.  

8. Spoločnosť Štiavnická poltura s. r. o. sa zaväzuje 5 % z ročných výnosov 

pochádzajúcich z emisie komplementárnych platidiel poskytnúť Mestu Banská 

Štiavnica na ďalší rozvoj a podporu cestovného ruchu.  

II. časť 

§ 3 Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica bolo schválené MsZ v 

Banskej Štiavnici dňa  26. 8.2020 uznesením č. 2/2020.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 2/2020 nadobúda 

účinnosť dňom 17. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Nadežda Babiaková 

                                  primátorka mesta 
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