VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2015
o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove, na základe § 4 ods. 3 písm. n.) , § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení s použitím § 11 ods. 4 písm. g.) citovaného zákona, vydáva
pre katastrálne územie obce Nálepkovo toto všeobecne záväzné nariadenie.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť podmienky
a pravidlá usporadúvania verejných a kultúrnych podujatí na území obce Nálepkovo (ďalej
len „obec“), v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných a kultúrnych
podujatiach.
Článok 2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
1. Podujatie verejnosti prístupné - je také podujatie, ktoré sa koná pre individuálne
neurčených návštevníkov.
2. Verejné priestranstvo - sa považuje verejne prístupné miesto, ktoré slúži na verejné
užívanie a miesto inak verejnosti prístupné a to najmä ulice, námestia, chodníky,
mosty, parkoviská, zastávky MHD, parky, areály škôl, zdravotných, administratívnych
a obchodných zariadení, detské a školské ihriská, pietne miesta, vodne toky
a nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, čiže priestory
a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia a slúžia na všeobecné
užívanie.
3. Verejný poriadok - sa pre účely tohto VZN rozumie zachovávanie zdravých
podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce a to najmä dodržiavaním
nočného pokoja za účelom zachovania pokojného stavu obyvateľov.
4. Nočný pokoj - je doba (časový úsek) od 22:00 hod. do 06:00 hod. určený pre
zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce.
5. Verejné a kultúrne podujatia sú najmä
a. divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia

b. koncerty, hudobné a tanečné produkcie
c. výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej
tvorivosti
d. festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia
e. tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy
f. verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia
6. Dozorný orgán - písomne poverená osoba obcou, starostom alebo obecným
zastupiteľstvom vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 3
Usporiadatelia, ich povinnosti a oprávnenia
1. Usporiadateľom podujatia môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území obce
najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia na tlačive, ktorého vzor je prílohou tohto
VZN. V odôvodnenom prípade možno oznámenia o konaní podujatia podať aj
v kratšom termíne. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný
oznámiť bezodkladne.
3. V oznámení je potrebné uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové
zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania - začiatok a koniec podujatia.
4. V jednom oznámení je možné oznámiť viac podujatí, konaných v tom istom mesiaci.
U každého oznámenia musia byť uvedené náležitosti podľa článku 3, ods. 3 tohto
VZN.
5. Usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie
podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných
autorských, daňových, zdravotne - hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných
právnych predpisov,
6. Usporiadateľ zodpovedá za dodržanie maximálnej povolenej hlukovej záťaže šíriacej
sa z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným predpisom 1), a za umožnenie
výkonu dozoru na to oprávnený orgán.
7. Po skončení podujatia, ktoré sa konalo na verejnom priestranstve, je usporiadateľ
povinný toto uviesť do pôvodného stavu.

1) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácii v životnom prostredí

1

Článok 4
Obec
1. Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom
a iným osobám hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo škoda na
majetku, kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie
2. Rozhodovanie podľa článku 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.
3. Obec môže dozerať či sa podujatie koná v súlade s oznámením o zámere usporiadať
podujatie.
4. Osoba poverená obcou výkonom dozoru, upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky
a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto VZN môže mať ich porušovanie.
5. Ak sa na podujatí porušujú základné ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie
zakáže resp. ho preruší.
6. Podujatie sa zakáže aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo je
v rozpore s týmto VZN.
7. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení
usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhodnotenie tohto rozhodnutia treba
doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze
alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.
Článok 5
Účastníci podujatia
1. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a zdržať sa
všetkého čím by narušovali verejný poriadok
2. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo iné predmety , ktorými možno ublížiť na
zdraví. To neplatí ak sú tieto predmety súčasťou rovnošaty, historického alebo
národného kroja, sú určené na športovú, poľovnú činnosť alebo na prácu.
3. Účastníci nesmú používať pyrotechnické výrobky v rozpore so VZN obce alebo
návodom na ich použitie.
Článok 6
Sankcie
Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej
povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za porušenie iných
povinnosti usporiadateľa uložiť pokutu do výšky 331,9 eur.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Záver
1. Ustanovenie článku 3 ods. 2, ods. 3 sa nevzťahujú na produkcie bez vstupného na
verejných priestranstvách, ktoré na tento účel určila obec.
2. Účinnosťou tohto VZN stráca platnosť doposiaľ VZN č. 45/2000 o verejných a
kultúrnych podujatiach v obci Nálepkovo
3. Usporiadateľ poriadené podujatie oznámi obci podľa Prílohy č. 1 „Oznámenie
o podujatí“.
4. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Nálepkove dňa 11.12.2015 uznesením č. 135/2015-OZ.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 11.12.2015

V Nálepkove, dňa 11.12.2015

Návrh VYVESENÝ na úradnej tabuli – 18.11.2015
Návrh ZVESENÝ z úradnej tabule – 11.12.2015

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Príloha č. 1

Usporiadateľ (adresa)

Obecný úrad
Stredný riadok 384/1
053 33 Nálepkovo

Vec:
Verejne - kultúrne podujatie v obci Nálepkovo - ž i a d o s ť
Názov podujatia:
Miesto podujatia:
Dátum:

obsahove zameranie (napr. tanečná zábava, diskotéka a pod.)
kde (priestor, budova, ulica)
Čas začatia od. 00:00 hod.
čas ukončenia do 00:00 hod.

Dátum podania na OcÚ
Stanovisko OcÚ v Nálepkove:

Ne - Súhlasím
Pečiatka

Telefón:

E - mail

podpis:

Internet

IČO

