
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE HORNÁ PORUBA č. 5 
 
 

O verejných a kultúrnych podujatiach. 
 
 

            Obecné zastupiteľstvo v Hornej Porube podľa § 6 odst. 1 a § 11 odst. 3 g, zákon 

369/90 Zb. v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, 

ktoré upravuje podmienky pri organizovaní verejných a kultúrnych podujatí v obci Horná 

Poruba. 

 

 
Článok č. 1 

Všeobecné ustanovenie 
( podľa § 1 zákona 96/91 Zb. z. o odst. 1, 2, 3) 

 
 

1. Verejným kultúrnym podujatím (ďaľej len podujatie) sa podľa tohto VZN posudzujú 

verejnosti prístupné 

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, 

b) koncerty, hudobné produkcie, diskóteky 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                                                              

( § 1 zákona 96/91 odst. 1 ). 

2. Pre účely tohto VZN sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické  

produkcie, cirkusové a varietné predstavenia ( § 1 zákona  96/91 odst. 2 ). 

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

návštevníkov ( § 1 zákona  96/91 odst. 3 ). 

 

 

                                                                  Článok 2 
,,Usporiadateľ “ 

 
 

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby ( § 2 zákona 96/91 ) 

 

 

Článok č. 3 
Oznamovacia povinnosť 

 
 

1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území  

obce – odd. kultúry, ktoré je povinné viesť evidenciu podujatí. (§ 3 zákona 96/91 

odst.1 ). 

2. V písomnom oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov  

a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení 

možno uviesť aj viac podujatí ( § 3 zákona  96/91 odst. 2 ). 



3. Písomné oznámenie o konaní podujatia podľa tohto VZN usporiadateľ predloží  

OÚ – odd. kultúry najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odvôvodnenom prípade 

možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote ( § 3 zákona 96/91 odst. 3 ). 

           Zmeny v údajoch uvedených v písomnom oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť    

            bezodkladne. 

 
Článok č. 4 

Miesto konania podujatia 
 

 

1. Ak sa má konať podujatie mimo priestorov a priestranstiev, ktoré sa na takýto účel 

obvykle používajú, môže starosta obce navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na 

konanie podujatia, než sa uvádza v písomnom oznámení ( § 4 zákona 96/91 odst. 1 ). 

2. Starosta obce môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho 

účastníkom hrozilo závažné nebespečenstvo pre ich zdravie ( zákon 272/94 o ochrane 

zdravia ľudí, vyhláška 14/77 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku  

a zákon 46/89 o ochrane alkoholizmom a toxikomániami). 

3.   Na rozhodovanie podľa článku č. 4 odst. 2 VZN sa vzťahujú všeobecné predpisy  

,, o správnom konaní “ ( zákon 71/61 ). 

 

 

Článok č. 5 
Dozor nad verejnými a kultúrnymi podujatiami  

 
 

1. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením 

( § 6 odst. 1 zákona 96/91 o verejnych a kultúrnych podujatiach ).  

2. Osoba, ktorú obec poverilo výkonom dozoru na verejných a kultúrnych podujatiach, 

upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky  a upovedomí ho o tom, aké následky 

podľa VZN môže mať ich neodstránenie ( § 6 odst. 2 zákona 96/91 o verej. a kult.p). 

3. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, 

resp. preruší ( § 6 odst. 2 zákona 96/91 o verej. a kult. p. ). 

4. Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci, alebo by 

bolo v rozpore s VZN ( § 6 odst. 2 zákona 96/91 o verej. a kult. p. ). 

5. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o ,, zákaze “ podujatia alebo jeho ,, prerušení “ 

usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia 

vydaného stasrostom obce sa doručí usporiadateľovi do 3 dní ( § 6 odst. 3 zákon 96/91 

o verej. a kult. p. ). 

 

 

 

 

Článok č. 6 
Kontrolná činnosť 

 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN vykonávajú: 

- OÚ – odd. kultúry 

- poslanci Ob. zastupiteľstva 

- členovia komisie kultúry 



 

 

                                                     Článok č. 7 
Sankcie 

 
 

1. Ak je usporiadateľom fyzická osoba, za porušenie VZN je postihnuteľná v zmysle  

    ,, zákona o priestupkoch “. 

2. Usporiadateľovi, ktorý je právnická osoba, môže starosta obce za porušenie VZN uložiť                           

     pokutu do výšky 3 319 € (100.000.- Sk). 

3. Pokuta uložená starostom obce za porušenie VZN podľa čl. č. 7 odst. 2 je príjmom obce  

    ( § 13a zákona 481/93 odst. 2 o obecnom zriadení). 

4. Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov, odkedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa  

    porušenia dopustil, avšak najneskôr do jedného roka od porušenia VZN                      

    ( § 13a zákona 481/93 odst. 3 o obecnom zriadení ). 

 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenie 
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5 bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 14.12.2010.  

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011. 

 

 

 

V Hornej Porube, dňa: 14.12.2010 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Milan Staňo 

                                                                                                                    starosta obce 

             

 

 

 

 

 


