VZN Obce Nižná č.4/2004 o verejných kultúrnych podujatiach
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej len
„nariadenie“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Účelom nariadenia je stanoviť postup pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území
obce
Nižná (k.ú.Nižná a k.ú. Zemianska Dedina ).
2. Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatia“) podľa tohto nariadenia sú 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
Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné
predstavenia.
3. Podujatie podľa ods 2 tohto článku sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre
individuálne
neurčených návštevníkov.
4. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia podľa ods. 2 tohto článku, ktoré sa
konajú v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba
žiaci alebo študenti škôl.
Článok 2
Usporiadateľ
Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.
Článok 3
Oznamovacia povinnosť
1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce
Obecnému úradu v Nižnej, referát kultúry najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V
odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v
oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne. Oznámenie o konaní verejných
kultúrnych podujatiach sú usporiadatelia povinný podať na osobitnom tlačive, ktoré dostanú na
Obecnom úrade v Nižnej, referáte kultúry.
2. Usporiadatelia podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania,
predmetu činnosti alebo podnikania povoleného podľa osobitných predpisov 1) sa môžu s obcou
dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
3. V oznámení o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia usporiadateľ uvedie:
a) označenie usporiadateľa (pri právnických osobách formu, IČO a pri fyzických osobách dátum
narodenia) a jeho presnú adresu, resp. sídlo, prípadne tel.číslo
b) názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania
c) zodpovedné osoby za priebeh
4. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento
účel, usporiadateľ je povinný k oznámeniu predložiť súhlas oprávnených vlastníkov, správcov, príp.
užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
Článok 4
Miesto konania podujatia
1. Ak sa má podujatie konať mimo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo
ak sa majú konať dve alebo viac podujatí v rovnakom priestore a čase, môže obec určiť
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, kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu
alebo zásobovanie obyvateľstva alebo by nadmerným hlukom rušilo okolie alebo by bolo v rozpore
s príslušnými právnymi predpismi alebo so všeobecne záväznými nariadeniami obce.
3. Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 2). Opravný
prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.
Článok 5
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa pri organizovaní verejných kultúrnych podujatí
1. Usporiadateľ je povinný:
a) zabezpečiť a dodržiavať zachovávanie verejného poriadku v priestoroch a na verejných

priestranstvách, kde sa podujatie koná a v priestoroch a priestranstvách bezprostredne k nim
patriacim,
b) v prípade závažného porušenia verejného poriadku podujatie prerušiť alebo ukončiť, ak nie je
možné obnoviť poriadok iným spôsobom a prípadne požiadať o potrebnú pomoc políciu. Môže tak
urobiť aj vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.
c) v priestoroch a na priestranstvách umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý
zodpovedá ich projektovej kapacite
d) počas priebehu podujatia, zachovať príslušné autorskoprávne, daňové, zdravotno-hygienické,
požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy 3) a umožniť výkon dozoru na to oprávneným
orgánom.
e) zriadiť usporiadateľskú službu a riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu
uvedeného v oznámení a riadne ho skončiť.
2. Členom usporiadateľskej služby môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
3. Člen usporiadateľskej služby preukazuje svoje oprávnenie viditeľne umiestneným preukazom
vydaným usporiadateľom podujatia.
4. Usporiadateľ má nasledujúce oprávnenia:
a) presvedčiť sa, či sa podujatia zúčastňujú iba účastníci na to oprávnení
b) presvedčiť sa, či účastníci nevnášajú do priestorov alebo priestranstiev podujatia alkoholické
nápoje, strelné zbrane, výbušniny, dymovnice, delobuchy a iné výbušné zariadenia, dýky, reťaze,
palice, tyče, fľaše a čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším
c) presvedčiť sa, či účastník podujatia nie je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných
omamných prostriedkov
d) upozorniť účastníkov na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím
správaním narúšajú pokojný priebeh podujatia
e) zabrániť v účasti, vyviesť účastníkov a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak napriek
upozorneniu opakovane alebo iným zvlášť závažným spôsobom narúšajú pokojný priebeh podujatia.
Článok 6
Povinnosti účastníkov podujatia
1. Účastníci podujatí sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby a zdržať
sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.
2. Účastníci podujatia nesmú mať pri sebe strelné zbrane, výbušniny, dymovnice, delobuchy a iné
výbušné zariadenia, dýky, reťaze, palice, tyče, fľaše a čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu
dôraznejším.
3. Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa
podujatie opustiť.
4. Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.
Článok 7
Dozor nad podujatiami
1. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa čl. 3 tohto
nariadenia.
2. Dozor vykonávajú osoby, ktoré starosta obce výkonom dozoru písomne poverí - spravidla
zamestnanci referátu kultúry a členovia komisie verejného poriadku. (ďalej len „dozorný orgán“).
3. Dozorný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké
následky môže mať ich neodstránenie.
4. Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo
slobody.
5. Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v
rozpore s týmto nariadením.
6. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi
ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohoto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do
troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá
odkladný účinok.
Článok 8
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce
b) obecný úrad - referát kultúry
c) poslanci obecného zastupiteľstva
Článok 9
Sankcie
1. Usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou
osobou oprávnenou na podnikanie, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za
usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa
podľa tohto nariadenia uložiť pokutu 10.000,-Sk. Pokuta je príjmom obce.

2. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, ktorý je fyzickou osobou, je postihnuteľný za
porušenie tohto nariadenia v zmysle § 32 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
3. Priestupku sa pri verejných kultúrnych podujatiach dopustí ten, kto:
a) neuposlúchne poriadkové opatrenia usporiadateľa alebo členov usporiadateľskej služby alebo
týmto osobám bráni v plnení ich povinností
b) neoprávnene sťažuje účastníkom prístup na podujatie, neprístojným správaním bráni
účastníkom v splnení účelu podujatia alebo bráni, aby sa po jeho skončení pokojne rozišli
c) ako účastník podujatia má pri sebe alebo vnáša do priestorov alebo priestranstiev podujatia
strelné zbrane, výbušniny, dymovnice, delobuchy a iné výbušné zariadenia, dýky, reťaze, palice,
tyče, fľaše a čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do 3.000,-Sk.
Článok 10
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.10/9/2004 Obecného
zastupiteľstva v Nižnej zo dňa 21.06.2004 a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.
V Nižnej dňa
21.06.2004
Ing.Eugen Dedinský
starosta
obce
........................................................................................................................................
.........................
1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
3) napr. zákon č. 219/1996 Z.z.. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, zákon č.
618/2003 Z.z.. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon),
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, nariadenie vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane
zdravia pred hlukom a vibráciami

