Všeobecne záväzné nariadenie obce Kálnica
č. 3/2011
o verejných kultúrnych podujatiach a voľných
pouličných aktivitách

Obecné zastupiteľstvo v Kálnici na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm.
g) a § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade so zákonom SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Časť 1
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) stanovuje postup a pravidlá pri usporadúvaní
verejných kultúrnych podujatí a voľných pouličných aktivít na území obce Kálnica.
Čl. 2
Základné pojmy
1. Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len podujatie) sa podľa tohto VZN 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,
ktoré sa konajú pre individuálne neurčených návštevníkov.
g) iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy
2. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktoré
slúžia na verejné užívanie, najmä komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská, odstavné
plochy, ) verejné plochy zelene, park a pod.
3. Územie obce na účely tohto VZN tvorí kataster obce.
4. Verejným poriadkom na účely tohto VZN sa rozumie najmä dodržiavanie povinností
a podmienok upravujúcich čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, ochranu verejnej
zelene, osobitné užívanie verejných priestranstiev, umiestňovanie reklamných zariadení
a plagátov, verejnú dopravu a zásobovanie obyvateľstva, nočný pokoj, zachovávanie
zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce. Týmto nie sú
dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 372/1990 o priestupkoch.
5. Zdravými životnými podmienkami sa rozumejú v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007) podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie
ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
6. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce na účely tohto VZN sa rozumie trvalé
udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad
mieru primeranú pomerom, t. j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a
mieste obvyklú došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä k
obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi hluku, prachom, dymom, plynmi, parami, pachmi,
svetlom, tienením, vibráciami a pod.
7. Na účely tohto VZN sa stanovuje :
a) čas nočného pokoja na zabezpečenie nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce
od 22.00 hod do 06.00 hod. nasledujúceho dňa
b) denný čas od 6.00 hod. do 18.00 hod.
c) večerný čas od 18.00 hod. do 22.00 hod.
8. Pokojným stavom obyvateľov obce sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo
obťažované zdravé životné podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce.
9. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak posudzované
hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty.
Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov hluku, infrazvuku a vibrácií a sankcie za nesplnenie
povinností stanovuje zákon č. 355/2007. Prípustné hodnoty hluku stanovuje vyhláška MZ
SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí.
Časť 2
Verejné kultúrne podujatia
Čl. 1
Usporiadateľ podujatia
Usporiadateľmi verejných kultúrnych podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

Čl. 2
Oznamovacia povinnosť
1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný oznámiť zámer usporiadať
podujatie na území obce písomne obci Kálnica (ďalej len obec) najneskôr 7 dní pred konaním

podujatia. Rozhodujúci je dátum na podacej pečiatke pošty alebo pri osobnom doručení
oznámenia dátum vyznačený na pečiatke o prijatí obcou.
2. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote, najneskôr však tri
dni pred konaním podujatia. Odôvodnenie uvedie usporiadateľ v písomnom oznámení.
3. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej
z nich.
4. Oznámenie obsahuje označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie
podujatia, miesto a čas jeho konania a telefonický kontakt na usporiadateľa. V jednom
oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
5. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť neodkladne.
6. O podaných oznámeniach vedie evidenciu obecný úrad .
7. Obecný úrad:
a) písomne informuje o prijatí a vybavení oznámenia usporiadateľa
b) ak oznámenie neobsahuje údaje podľa ods. 4, upozorní na to usporiadateľa s tým, že
ak nedostatky nebudú v určenej lehote odstránené, nepôjde o platné oznámenie
c) administratívne zabezpečuje činnosti mesta podľa § 3 tohto článku a správne konanie
vo veci zákazu podujatia .
8. Nedodržania lehoty podľa odseku 1 a 2 alebo neoznámenie údajov podľa odsekov 4 a 5 sa
považuje za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
je dôvodom na zákaz podujatia podľa § 6 zákona SNR č. 96/1991 o verejných
kultúrnych podujatiach (ďalej len zákon č. 96/1991).
9. Usporiadatelia podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného
zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitých predpisov
sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
Čl. 3
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 obec
navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
2. Obec 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.
3. Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní .
Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.
4. Verejné kultúrne podujatia sa nemôžu usporadúvať na priestranstvách v bezprostrednom okolí škôl a
školských zariadení a v bezprostrednom okolí iných budov vyžadujúcich tiché prostredie v čase ich
prevádzky. Bezprostredným okolím podľa tohto VZN sa rozumie vzdialenosť od budovy kratšia ako 150
metrov.
/Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník , Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov , §
55 Zákona č. 71/1967 Zb. /
Čl. 4
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa podujatia
1. Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych,
daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych
predpisov.
2. Usporiadateľ podujatia, ktorý prevádzkuje alebo používa zdroje hluku, infrazvuku alebo
vibrácií, je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo
najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty podľa osobitného predpisu.
3. Usporiadateľ je povinný umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.
4. Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť
verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc Policajný zbor SR.
Môže tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.
Čl. 5
Povinnosti účastníkov podujatia
1. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím
by narušovali verejný poriadok a pokojný priebeh podujatia, vzbudili verejné pohoršenie,
poškodili alebo znečistili verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie.
2. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví.
To neplatí, keď sú tieto predmety súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja,

výstroja a výzbroje ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo sú určené
na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo
zamestnania.
4. Účastníci nesmú použiť pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie.
5. Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 až 4, je povinný na pokyn
usporiadateľa podujatie opustiť.
6. Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.
7. Za priestupky proti verejnému poriadku možno uložiť pokutu podľa zákona o priestupkoch
a tohto VZN.
Čl. 6
Dozor obce nad verejnými kultúrnymi podujatiami
1. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením o zámere
usporiadať verejné kultúrne podujatia.
2. Obec Kálnica poveruje výkonom dozoru nad verejnými kultúrnymi podujatiami starostu obce,
členov komisie pre kultúru a hlavného kontrolóra obce v súlade s VZN č 4/2007 časť IV. čl.9. Výkonom
dozoru môže obec písomne poveriť aj iných zamestnancov obce. Tieto osoby sa pri výkone dozoru
preukážu písomným poverením.
3. Ak dozorný orgán zistí, že podujatie sa nekoná v súlade s oznámením o zámere usporiadať
verejné kultúrne podujatie alebo je v rozpore so zákonom č. 96/1991 alebo týmto VZN,
upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky, vyzve ho na odstránenie nedostatkov a
upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.
4. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže
alebo ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie
neoznámilo mestu v zmysle čl. 2 § 2 tohto VZN alebo že podujatie je v rozpore so
zákonom č. 96/1991.
5. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení
usporiadateľovi ústnym vyhlásením a informuje o tom bezodkladne obec. Obec doručí
písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia usporiadateľovi do troch dní.
6. Na rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní .
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Časť 3
Kontrolná činnosť a sankcie
Čl. 1
Kontrola dodržiavania VZN
Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
- hlavný kontrolór obce
- poslanci obecného zastupiteľstva
- poverení zamestnanci obecného úradu
Čl. 2
Sankcie
1. Obec Kálnica môže podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. uložiť usporiadateľovi, ktorý je
je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie verejného
kultúrneho podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa
podujatia pokutu do výšky 331 eur.
2. Porušenie verejného poriadku a ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom
podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za
tento priestupok možno uložiť pokutu do výšky podľa § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže starosta obce
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ak poruší nariadenie alebo ak
uložiť pokutu do výšky 6 638 eur podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb.
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým
naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá
veci mimo vyhradených miest.
Časť 4.
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Kálnici dňa 25.5.2011 uznesením č. 015-2011/Z.

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce, t. j. 13.6.2011.

Ing. Ján Krchnavý
starosta obce

Vyvesené dňa: 26.5.2011
Zvesené dňa: 10.6.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 13.6.2011

Príloha č. 1 VZN č. 3/2011
Usporiadateľ:.................................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Obec Kálnica
916 37 Kálnica
Vec
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
Podľa § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a všeobecne
záväzného nariadenia obce Kálnica č. 3/2011 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných
pouličných aktivitách oznamujeme usporiadanie nasledovného/ -ých verejného kultúrneho
podujatia/ verejných kultúrnych podujatí:
Názov podujatia/ -í *: ................................................................................................................
Hlavné obsahové zameranie podujatia:.......................................................................................
Sprievodné podujatia:..................................................................................................................
Miesto**, dátum a čas konania – od - do ...................................................................................
Kontaktná osoba usporiadateľa :..................................................................................................
tel. č. :.......................................e-mail:....................................... www: .......................................
Iné údaje a vysvetlivky:................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oznamovateľ berie na vedomie, že :
- zodpovedá za podujatie podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. a všeobecne záväzného nariadenia
obce VZN č 3/2011.
- za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona SNR č. 96/1991a VZN č. 2/2010 mu môže
byť uložená pokuta, neoznámené podujatie môže byť i zakázané
V ............................................................dňa ...............
podpis a pečiatka
*V prípade opakujúcich sa podujatí priložte ich rozpis
** Ak organizátor nie je vlastníkom alebo nájomcom priestoru/ objektu (okrem verejných priestranstiev),
priloží súhlas vlastníka alebo nájomc

Príloha č. 2 VZN č. 3/2011
OZNÁMENIE
o usporiadaní voľnej pouličnej aktivity
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Kálnica č.........
o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách
Obec Kálnica
916 37 Kálnica

Vec
Oznámenie o usporiadaní voľnej pouličnej aktivity
Podľa § 1 článku 3 všeobecne záväzného nariadenia obce č. ...3/2011... – VZN oznamujeme
usporiadanie voľnej pouličnej aktivity na verejných priestranstvách na území obce Kálnica, a to
nasledovne:
Účinkujúci (meno a priezvisko): ..............................................................................................
Adresa bydliska: ........................................................................................................................
ČOP:.................................................................Kontakt – č. tel. ..............................................
Druh produkcie * :
- hudobná ( uviesť hudobné nástroje):
- tanečná
- scénická (divadelná, žonglovanie, živá socha a pod. )
- výtvarná
- iná – aká:
Dátum konania aktivity .......................................... od ......................... do ............................
Miesto konania aktivity: .........................................................................................................
Oznamovateľ berie na vedomie, že :
- zodpovedá za splnenie povinností podľa všeobecne záväzného nariadenia obce VZN č. 3/2011
- oznámenie musí byť doručené obci vopred, najneskôr v deň konania voľných pouličných aktivít

Dátum:
Podpis účinkujúceho/ usporiadateľa

