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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 odsek 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

uznáša sa 

na  Všeobecne  záväznom  nariadení  Mesta  Svidník  č.  6/2012  o  verejných  kultúrnych 
podujatiach.



Dôvodová správa

1. Usporiadateľ  verejného   kultúrneho  podujatia  je  povinný  riadiť  sa  zákonom  SNR  č. 
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a je povinný 
dbať  na  dodržiavanie  ustanovení  Nariadenia  vlády  Slovenskej  republiky  č.  40/2002  o 
ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

2. Účelom  tohto  nariadenia  je stanoviť  niektoré  podmienky  usporadúvania  verejných 
kultúrnych  podujatí  na  území  mesta  Svidník,  ktorými  rozumieme  verejnosti  prístupné 
divadelné,  filmové  a  iné  audiovizuálne  predstavenia,  koncerty,  hudobné  a  tanečné 
produkcie,  výstavy  diel  výtvarných  umení,  diel  úžitkového  umenia  a  prác  ľudovej 
výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné  zábavy a 
iné  akcie  v oblasti  spoločenskej  zábavy,  artistické  produkcie,  cirkusové  a  varietné 
predstavenia, konané na území mesta Svidník pre individuálne neurčených návštevníkov.

3. Článok  6  zavádza  dozor  mesta  nad  verejnými  kultúrnymi  podujatiami,  kde  dozorným 
orgánom je  osoba,  ktorú  primátor  mesta  výkonom dozoru  písomne  poverí,  táto  osoba 
dozerá, či sa podujatie koná v súlade s oznámením o zámere usporiadať verejné kultúrne 
podujatia.



MESTO  SVIDNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  6/2012

Mesto Svidník, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej  
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
zmien a doplnkov a podľa § 4 ods. 3, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných  
kultúrnych podujatiach  vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 6/2012
o verejných kultúrnych podujatiach

 

Návrh tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  na  pripomienkovanie  v  zmysle  §  6  ods.  4  
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:             2. február 2012

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 2. február 2012

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 2. február 2012

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 14. február 2012

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 15. február 2012

Pripomienky písomne:            Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Pripomienky 
elektronicky:             prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom: 054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa: 20. február 2012

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 21. február 2012

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15. marec 2012

Zvesené z úradnej tabule dňa:

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:



Článok 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť niektoré 
podmienky usporadúvania verejných kultúrnych podujatí na území mesta Svidník (ďalej len 
„mesto“).

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa rozumejú verejnosti prístupné 
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 a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
f) artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia, konané na území mesta Svidník 

pre individuálne neurčených návštevníkov.

2. Usporiadateľom podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba.

3. Podujatie  sa  považuje za verejnosti  prístupné,  ak  sa koná pre individuálne  neurčených 
návštevníkov.

4. Za verejne prístupné priestranstvá sa považujú najmä verejne prístupné priestranstvá vo 
vlastníctve alebo spoluvlastnictve mesta Svidník alebo vo štátu alebo vyššieho územného 
celku.

Článok 3
Oznamovacia povinnosť

1. Usporiadateľ podujatia je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území 
mesta na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. 

2. V oznámení treba uviesť údaje podľa Prílohy č. 1 tohto nariadenia. V jednom oznámení 
možno uviesť aj viac podujatí. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1  tohto nariadenia. 

3.  Mestský úrad vedie evidenciu o podaných oznámeniach. 

4. Usporiadatelia,  pre  ktorých  usporadúvanie  podujatí  vyplýva  z ich  hlavného  predmetu 
činnosti  (kino,  galérie,  výstavy a  pod.) môžu  podujatia  oznamovať  aj  prostredníctvom 
mailovej  komunikácie  zaslaním  oznámenia  o konaní  podujatia  na  mailovú  adresu 
kulturne_podujatie@svidnik.sk aspoň 3 dni pred dňom konania podujatia.

Článok 4
Miesto a čas konania podujatia

1. Podujatia sa môžu konať spravidla v priestoroch a na priestranstvách, ktoré sa na takýto 
účel obvykle používajú. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo priestranstiev, 



ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom 
čase  má  podľa  skôr  doručeného  oznámenia  konať  iné  podujatie,  môže  byť  mestským 
úradom usporiadateľovi navrhnuté iné miesto resp. iný čas na jeho konanie, než sa uvádza 
v oznámení.

2. Primátor  mesta  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.

Článok 5
Povinnosti usporiadateľov podujatia

1. Usporiadateľ podujatia, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo 
vibrácií počas konania verejných kultúrnych podujatí je povinný
a) zabezpečiť, aby expozícia hluku, infrazvuku a vibrácií na obyvateľov a ich prostredia 

bola čo najnižšia  a neprekročila  prípustné  hodnoty pre deň, večer  a noc ustanovené 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách  hluku,  infrazvuku  a vibrácií  a o požiadavkách  na  objektivizáciu  hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,

b) predložiť  na  písomnú  výzvu  zaslanú  mestským  úradom  doklad  o hodnotách  hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí  počas konania podujatia.

2. Usporiadateľ  podujatia  zodpovedá  za  utvorenie  vhodných  podmienok  na  uskutočnenie 
podujatia,  za  zachovanie  poriadku  počas  jeho  priebehu,  za  dodržiavanie  príslušných 
autorsko-právnych,  daňových,  zdravotno-hygienických,  požiarnych,  bezpečnostných 
a iných právnych predpisov, za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom a za 
dodržanie  najvyššie  prípustnej  hodnoty  hluku,  infrazvuku  a vibrácií  šíriacich  sa 
z priestorov konania podujatia.

Článok 6
Dozor mesta nad verejnými kultúrnymi podujatiami

1. Zamestnanci  mesta  písomne  poverení  primátorom  mesta  sú  oprávnení  dozerať,  či  sa 
podujatie koná v súlade s oznámením o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatia. 

2. Osoba, ktorú primátor mesta výkonom dozoru písomne poverí (ďalej len „dozorný orgán“), 
upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa 
tohto zákona môže mať ich neodstránenie.  Ak sa na podujatí  porušujú ľudské práva a 
slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie môže dozorný orgán 
alebo primátor mesta zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo na mestský 
úrad  alebo by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Dozorný orgán sa pri výkone dozoru preukáže písomným poverením primátora mesta.

Článok 7
Sankcie

Usporiadateľovi,  ktorý  je  právnickou  osobou,  môže  primátor  mesta  za  nesplnenie 
oznamovacej  povinnosti   podľa  tohto  nariadenia,  za  usporiadanie  podujatia,  ktoré  bolo 



zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do výšky 331,00 
EUR. 

Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Oznamovacia  povinnosť  podľa  tohto  nariadenia  sa  nevzťahuje  na  podujatia,  ktorých 
organizátorom alebo spoluorganizátorom je mesto.

 
2. Toto nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom 20. februára 2012 uznesením č. xx/2012.

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15. marca 2012.

    Ing. Ján Holodňák v.r.
                       primátor mesta
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