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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tento Dodatok č. 1 k Zásadám zriaďovania 
a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii 
Banská Bystrica, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych 
vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica schválené uznesením 
č. 1336/2014 - MsZ zo dňa 08.04.2014 spolu s aktualizovanými grafickými prílohami č. 1A – 1D 
schválenými uznesením č. 434/2016 – MsZ zo dňa 19.04.2016. 

Článok  I. 

1.   V Článku 6 „Podmienky pre vyhotovenie nájomnej zmluvy“, sa mení ods. 2, ktorý znie 
nasledovne: 

 

2. Žiadosť o prenájom stavby/miestnej komunikácie k zriadeniu a prevádzkovaniu SVOZ 
(ďalej len žiadosť) predloží prevádzkovateľ stálej prevádzky mestu Banská Bystrica na 
predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica, 
v sekcii Tlačivá a žiadosti. Súčasťou žiadosti je čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase 
podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči mestu Banská Bystrica po lehote splatnosti, 
a že v čase podania žiadosti nemajú žiadne záväzky voči mestu Banská Bystrica po lehote 
splatnosti ani právnické osoby, ktorých je konateľom alebo spoluvlastníkom. 

2.   V Článku 6 „Podmienky pre vyhotovenie nájomnej zmluvy“, sa mení ods. 8, ktorý znie 
nasledovne: 

 

8. Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr 
však minimálne 30 dní pred plánovaným začiatkom umiestnenia SVOZ.  

 

 3.  V Článku 8 “Kontrolná činnosť“, sa mení ods. 1, ktorý znie nasledovne: 

 1. Dozor nad dodržiavaním týchto Zásad vykonávajú poverení zamestnanci odborných 
útvarov mesta Banská Bystrica v súčinnosti s KPÚ Banská Bystrica a kontrolu 
dodržiavania Zásad vykonáva hlavný kontrolór mesta Banská Bystrica. 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. ........ - MsZ zo dňa 
25.01.2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

2. Právne úkony schválené mestským zastupiteľstvom pred nadobudnutím tohto Dodatku č. 1 
sa riadia podľa doteraz platných Zásad zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších 
obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica. 

 

 

                                                                                                                       Ján Nosko 
                                                                                                                     primátor mesta 


