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Dôvodová správa
Organizovanie verejných kultúrnych podujatí a povinnosti ich organizátorov vo vzťahu
k samospráve upravuje zákon č. 96/1991 Zb. Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych
podujatiach.
Táto právna úprava a Metodické usmernenie – pokyny pre organizátorov verejných kultúrnych
podujatí spracované exekutívou mesta nie sú niektorými organizátormi rešpektované a pri
organizovaní podujatí dochádza hlavne k porušovaniu nočného pokoja, prevádzkového času
a neplneniu ďalších povinností organizátora. Je preto potrebné prijať záväzný predpis platný pre
všetky subjekty, ktoré na území mesta Prievidza verejné kultúrne podujatia organizujú.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia podrobnejšie špecifikuje druhy kultúrnych podujatí, na ktoré
sa vzťahuje, podrobne upravuje povinnosti organizátora pri ich oznamovaní a samotnej realizácii
a upravuje postup a sankčné možnosti mesta pri jeho porušovaní.
Prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia si vyžiadala i platnosť VZN č. 117/2011 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza.

Návrh na uznesenie

Mestská rada - 22. 11. 2011, č. uzn.: .....................
I.

II.

berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 123/2011 o verejných
kultúrnych podujatiach v meste Prievidza
odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2011 o verejných kultúrnych
podujatiach v meste Prievidza

Mestské zastupiteľstvo - 29. 11. 2011, č. uzn.: ...................
I.

berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 123/2011 o verejných kultúrnych
podujatiach v meste Prievidza

II.

schvaľuje - neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2011 o verejných kultúrnych
podujatiach v meste Prievidza
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Návrh
Mesto Prievidza na základe čl. 68 Ústavy SR, podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona
SNR č. 96/1991 Zb. vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o verejných kultúrnych podujatiach v
meste Prievidza (ďalej len „VZN“):

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Prievidza č. 123/2011
o verejných kultúrnych podujatiach v meste Prievidza
§1
Predmet úpravy
1. Všeobecne platné obmedzenia a zákazy pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí
upravuje všeobecne záväzný právny predpis. 1
2. Toto VZN ustanovuje ďalšie podmienky pri usporadúvaní verejných kultúrnych
podujatí na
území mesta Prievidza a mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.

§2
Základné ustanovenia
1. Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa rozumejú verejnosti prístupné
podujatia konané na území mesta, ktorými sú:
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej
tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
f) artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
2. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených
návštevníkov.
3. Usporiadateľom podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba.
4. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia uvedené v § 2 ods. 1, ktoré sa konajú v
priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú účastníkmi podujatia iba žiaci alebo študenti škôl
alebo sa konajú v priestoroch ozbrojených zložiek 2.

§3
Oznámenie o konaní podujatia
1. Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu Prievidza a Mestskej polícii
Prievidza ( oznámenia pre mesto a mestskú políciu osobitne doručiť do podateľne Mestského
1
2

zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
§ 8 zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
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2.

3.

4.
5.

6.

úradu v Prievidzi na Námestí slobody č. 14) na jednom z predpísaných tlačív podľa druhu
zariadenia, charakteru podujatia a miesta jeho organizovania podľa prílohy č.1 a 2 tohto
nariadenia a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Lehota najmenej tri (jeden) deň na oznámenie konania verejného kultúrneho podujatia,
ktoré
sa má usporiadať na verejnom priestranstve sa určuje :
a) pri vystúpeniach malých kultúrnych telies a pri prezentácii jednotlivca na hudobnom
nástroji bez ozvučenia a osobitného užívania priestranstva,
b) pri prezentácii firmy, organizácie, jednotlivca, prípadne produktu bez ozvučenia a
osobitného užívania priestranstva,
c) v iných odôvodnených prípadoch možno oznámenie prijať aj v deň konania podujatia.
Usporiadateľ, ktorý vykonáva podujatia pravidelne, si môže oznamovaciu povinnosť
splniť
formou jedného oznámenia na dlhšie časové obdobie, maximálne však na jeden
štvrťrok
vopred.
Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
Neoznámenie podujatia, nedodržanie určenej lehoty na oznámenie podujatia, resp. predloženie
neúplného oznámenia alebo nepravdivých údajov v oznámení o konaní podujatia vo vzťahu
k usporiadateľovi podujatia, štatutárovi a zodpovednej osobe, mieste a času jeho konania, jeho
žánru, sa považuje za nesplnenie oznamovacej povinnosti a môže byť dôvodom na zákaz
podujatia.3
Oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na podujatia, ktorých
organizátorom alebo spoluorganizátorom je mesto Prievidza.

§4
Povinnosti usporiadateľov podujatí
1. Čas ukončenia podujatia nesmie byť v rozpore s platným VZN mesta Prievidza č.117/2001 o
pravidlách času predaja obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza.
2. V prípade, že priestory určené na vlastnú činnosť budú poskytnuté na organizovanie
podujatia iným právnickým alebo fyzickým osobám, sú vlastníci, správcovia, prípadne
užívatelia týchto priestorov povinní upozorniť usporiadateľa na povinnosti vyplývajúce z VZN
mesta Prievidza č.117/2011. Usporiadateľ je povinný k oznámeniu o konaní podujatia predložiť
súhlas vlastníka objektu k usporiadaniu podujatia.
3. Usporiadateľ podujatia je zodpovedný za dodržiavania zákazu podávania alkoholických
nápojov s výnimkou piva a vína na vymedzenom verejnom priestranstve určenom na konanie
podujatia alebo v objektoch, v ktorých sa podujatie uskutočňuje.4
4. Usporiadateľ podujatia určeného pre osoby mladšie ako 18 rokov je zodpovedný za
dodržiavania zákazu podávania alkoholických nápojov na vymedzenom verejnom priestranstve
určenom na konanie podujatia alebo v objektoch, v ktorých sa podujatie uskutočňuje.5
5. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje
hluku, infrazvuku alebo vibrácií počas konania verejných kultúrnych podujatí, sú povinné:
a) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vyhláškou MZ SR č. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a
3

§ 6 zák. zák. č. 96/1996 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
§ 2 ods. 1, písm. a, bod 4 zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb
5
§ 2 ods. 1, písm. a, bod 5 zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb
4
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6.

7.

8.

9.

vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí,6
b) predložiť na požiadanie mestu objektivizáciu a hodnotenie hluku.7
Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie verejného poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych
predpisov, za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom a
dodržanie najvyššie prípustnej hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií šíriacich sa z priestorov
konania podujatia.
Usporiadateľ, resp. jeho pracovník poverený organizáciou podujatia a zodpovednosťou za
verejné kultúrne podujatie, ako aj členovia usporiadateľskej služby, určení
usporiadateľom (ktorí musia mať nad 18 rokov veku), musia byť počas celého priebehu
prítomní na podujatí a musia byť náležite poučení a označení (napr. reflexná vesta, páska
a pod.).
Pri organizovaní takého podujatia, kde si jeho príprava a priebeh vyžaduje okrem oznámenia
mestu Prievidza aj povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva a povolenie na
zvláštne užívanie miestnej komunikácie, je usporiadateľ povinný najneskôr 21 dní pred jeho
konaním predložiť mestu projekt, ktorého súčasťou bude technické zabezpečenie podujatia.
V projekte presne uvedie názov organizátora podujatia, jeho sídlo, meno zodpovednej osoby za
podujatie, telefónny kontakt a presné údaje o konaní podujatia (dátum, začiatok a koniec
konania, miesto konania). Mesto Prievidza odošle usporiadateľovi takéhoto podujatia záväzné
stanovisko s presne vymedzenými právami a povinnosťami usporiadateľa najneskôr 7 dní pred
jeho konaním.
Ak pri usporiadaní podujatia dôjde k osobitnému užívaniu verejného priestranstva podľa §
29 VZN mesta Prievidza č. 85/2005 o miestnych daniach v znení doplnku č. 1, 2, 3, 4 a
5, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade s týmto VZN.

§5
Ukončenie podujatia
1. Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo
závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú
dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.
2. Podujatie je možné prerušiť za účelom odstránenia nedostatkov zistených pri výkone kontroly.
Orgán kontroly usporiadateľa upozorní na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké
následky môže mať ich neodstránenie.
3. Podujatie je možné zakázať, ak sa podstatne odchýlilo od oznámeného účelu alebo pri zatajení
skutočného zámeru podujatia (neoprávnené podnikanie, popieranie alebo obmedzovanie práv
občanov, porušovanie verejného poriadku, iné porušovanie ústavy a zákonov SR) alebo ak sa
koná v rozpore s týmto VZN. Na rozhodovanie v tejto veci sa vzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní.8
6

§ 27 ods. 1 zák. č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov
§ 27 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
8
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
7
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4. Rozhodnutie o prerušení a zákaze podujatia sa oznámi usporiadateľovi ústnym vyhlásením,
písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručí usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok
proti rozhodnutiu o prerušení alebo o zákaze podujatia nemá odkladný účinok.

§6
Kontrola a sankcie
1. Na kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení:
a) poslanci mestského zastupiteľstva,
b) hlavný kontrolór,
c) poverení zamestnanci mesta Prievidza,
d) príslušníci mestskej polície.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za priestupok môžu príslušníci MsP uložiť v
blokovom konaní pokutu do výšky 33 €.9
3. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie je správnym deliktom, za ktorý môže mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 €.10

§7
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN o verejných kultúrnych podujatiach sú prílohy č. 1
(Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie v objekte) a č. 2
( Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na verejnom priestranstve).
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
dňa
.............................2011 a bolo schválené uznesením č. ...... /2011.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na
úradných tabuliach mesta Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

9

§ 46 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ 13 ods. 9, písm. a) zák. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

10
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Príloha č. 1

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie
v objekte na území mesta Prievidza
Usporiadateľ (vyplní právnická - fyzická osoba)
Názov organizácie- meno a priezvisko ......................................................................................................
IČO...................................DIČ ........................................ dátum narodenia .............................................
Sídlo – trv. pobyt........................................................................................................PSČ ........................
Tel. č., fax, mobil, e-mail...........................................................................................................................
Štatutárny zástupca.................................................. zodpovedný pracovník..............................................
V súlade s ustanovením § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
zmien a doplnkov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta
Prievidza :
1.Podujatie sa uskutoční dňa .....................................................................................................................
od ............................... do ...............................h, resp. opakovane v dňoch ...............................................
2. Druh podujatia (produkcie, žáner) .........................................................................................................
3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účinkujúci
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia ......................................................................................................................
5. Kapacita miesta podujatia ........................................ Predpokladaná účasť ........................................
Prehlásenie usporiadateľa: „Sme si vedomí našich povinností“ :
Dodržiavať ustanovenia VZN mesta Prievidza o konaní verejných kultúrnych podujatí.
Splniť si povinnosti vyplývajúce z autorského zákona v súvislosti s použitím hudobných diel vo
vzťahu k príslušným autorským zväzom (SOZA, LITA, Slovgram...).
Dodržať podmienky § 5 zákona č 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné, požiarnické a iné právne
predpisy).
Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel, dodržiavať VZN 103/2009 o
o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza.
Dodržiavať zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
Pri kontrole predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list, stanovy OZ, registrácie, doklad
oprávňujúci organizovať kultúrne podujatia a pod.

Podpis a pečiatka usporiadateľa:

..................................................

Dátum prijatia oznámenia:

............................................
za mesto Prievidza

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

Príloha č. 2

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie
na verejnom priestranstve na území mesta Prievidza
Usporiadateľ (vyplní právnická - fyzická osoba)
Názov organizácie- meno a priezvisko ......................................................................................................
IČO...................................DIČ ........................................, dát. narodenia..................................................
Sídlo – trv. pobyt......................................................................................................PSČ ..........................
Tel. č., fax, mobil, e-mail...........................................................................................................................
Štatutárny zástupca.................................................. zodpovedný pracovník..............................................
V súlade s ustanovením § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. O verejných kultúrnych podujatiach v znení
zmien a doplnkov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta
Prievidza :
1.Podujatie sa uskutoční dňa .....................................................................................................................
od ............................... do ...............................h, resp. opakovane v dňoch ...............................................
2. Druh podujatia (produkcie, žáner) .........................................................................................................
3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účinkujúci
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia ......................................................................................................................
Zaujatie verejného priestranstva: (montáž a demontáž pódia, techniky a pod.)
Montáž dňa: .............................. od ............hod. Demontáž dňa ................................do ...............hod.
5. Kapacita miesta podujatia ........................................ Predpokladaná účasť ........................................
Prehlásenie usporiadateľa: „Sme si vedomí našich nasledovných povinností“
Dodržiavať ustanovenia VZN mesta Prievidza o konaní verejných kultúrnych podujatí.
Splniť si povinnosti vyplývajúce z autorského zákona v súvislosti s použitím hudobných diel vo
vzťahu k príslušným autorským zväzom (SOZA, LITA, Slovgram...).
Dodržať podmienky § 5 zákona č 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné, požiarnické a iné právne
predpisy).
Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel, dodržiavať VZN č. 103/2009 o
o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza.
Dodržiavať zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.,
Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
Pri kontrole predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list, stanovy OZ, registrácie, doklad
oprávňujúci organizovať kultúrne podujatia a pod.

Podpis a pečiatka usporiadateľa:

..................................................

Dátum prijatia oznámenia:

............................................
za mesto Prievidza
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Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44
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