
   
 
Mesto Senec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a v podľa § 6 ods.1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 5/2009 
o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

 
 

Prvá časť 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vydáva v záujme 
zabezpečenia prehľadu o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta Senec a 
zároveň upravuje podmienky evidencie a kontroly týchto podujatí. 
 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
 

1. Verejnými kultúrnymi podujatiami 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) verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. 

 
2. Za voľnú pouličnú aktivitu sa pre potreby tohto VZN považuje taká pouličná aktivita 
a produkcia na verejných priestranstvách, ktorá tvorí zvláštnu formu prezentácie a nemá 
charakter podujatia podľa ods. 1 tohto článku. Je to umelecký prejav, alebo aktivita 
jednotlivca alebo skupiny, z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej, scénickej alebo 
hovoreného slova, ktorým účinkujúci predvádzajú na verejnosti svoj talent, vlastnú tvorbu, 
záľubu alebo prezentujú iné kultúry, zvyky a duchovné aktivity, a nevyberajú pri tom vstupné 
(pričom za vstupné sa nepovažuje dobrovoľný príspevok)  a ktorými sa neporušuje alebo 
neohrozuje verejný poriadok. 
 
3. Za podujatie verejnosti prístupné sa považuje také podujatie, ktoré sa koná pre 
individuálne neurčených návštevníkov. 



 
4. Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré 
slúžia verejnému užívaniu, pričom sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, 
parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, 
parky, vrátane miest verejnosti prístupným pre verejné užívanie. 
 
5. Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie zachovávanie zdravých podmienok 
a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta, a to najmä dodržiavaním nočného pokoja za 
účelom 
zachovania pokojného stavu obyvateľov mesta.  

a) Zdravými podmienkami sa rozumejú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na 
zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.  

b) Zdravým spôsobom života obyvateľov mesta sa rozumie navodzovanie a 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 nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi 
hluku, prachom, dymom, plynmi, parami, pachmi, svetlom, tienením, vibráciami a 
pod..  

c) Nočným pokojom je doba (časový úsek) od 22.00 hod. do 06.00 hod. určený pre 
zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme 
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.  

d) Pokojným stavom obyvateľov mesta sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo 
obťažované zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta. 

 
6. Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumejú všetky rušivé, 
obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení 
alebo 
hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste 
obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Uvedené nespadá pod právnu 
úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu (najmä: 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 vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí). 
 
7. Deťmi a mládežou sa pre účely tohto VZN rozumejú osoby do 15. roku života. 
 
 

Druhá časť 
 

Článok 3 
Usporiadateľ podujatia 

 
 

Usporiadateľmi podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby. 
 
 
 
 



 
Článok 4 

Oznamovacia povinnosť 
 

1.Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území mesta 
Mestu Senec cestou Mestského úradu v Senci (MsÚ) najneskôr 7 dní pred usporiadaním 
podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny 
v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť. Oznámenie 
sa podáva na predpísanom tlačive. Viď. prílohy k VZN. 
 
2. Usporiadatelia podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného 
zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitých predpisov 1) sa 
môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí. 
 
3. V oznámení treba uviesť označenie a presnú adresu, resp. sídlo usporiadateľa, názov, 
hlavné a súvisiace obsahové zameranie podujatia, deň, miesto a čas jeho konania. 
 
4. Ak podujatie konané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, propagačnými, 
komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán, a za týmto účelom 
umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného 
priestranstva, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade VZN Mesta Senec o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
v zmysle ktorého je usporiadateľ povinný mestu vopred odviesť daň za užívanie verejného 
priestranstva cestou MsÚ v Senci na oddelení miestnych daní a poplatkov. 
 
 

Článok 5 
Miesto a čas konania podujatia 

 
1. 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 Mesto Senec prostredníctvom MsÚ v Senci  
navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení. 
 
2. Mesto Senec 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 mesta. 
 
3. Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 2). 
Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok 3). 
 
4. Predĺženie podujatia po 22.00 hod. musí usporiadateľ dokladovať vopred vydaným 
súhlasom Mesta Senec. 
_________________________________________ 
1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 
513/1991 Zb. Obch. zákonník 
2) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov 
3) § 55 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov 
 
 



 
Článok 6 

Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa podujatia 
 

 
1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, 
zachovávať poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať príslušné autorskoprávne, daňové, 
zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru 
na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržanie maximálne 
povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným 
predpisom4. 
 
2. Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť 
verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc Policajný zbor alebo Mestskú políciu. Môžu tak 
urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu. 
 
 

Článok 7 
Povinnosti účastníkov podujatia 

 
 
1. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím 
by narušovali pokojný priebeh podujatia. 
 
2. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť dôraznejší útok 
proti telu, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia. 
 
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 8 

Dozor mesta nad verejnými kultúrnymi podujatiami 
 
 

1.Mesto Senec písomným poverením poverí zamestnancov mesta výkonom dozoru nad 
uskutočnením podujatí (dozorný orgán). Mesto Senec je cestou svojho dozorného orgánu 
oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s jeho oznámením. Osoba vykonávajúca 
dozor je pri výkone svojej činnosti povinná preukázať sa písomným poverením. 
_________________________________________ 
4)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 vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 
 
 
 



2. Dozorný orgán v prípade opodstatnenosti upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a 
upovedomí usporiadateľa o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí  
porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie 
možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu alebo je v rozpore so 
zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. 
 
3. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení 
usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia mesto doručí 
usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení 
podujatia nemá odkladný účinok. 
 

 
Tretia časť 
Článok 9 

VOĽNÉ POULIČNÉ AKTIVITY 
 

Predmetom úpravy voľných pouličných aktivít je predovšetkým ustanovenie a úprava 
pravidiel konania voľných pouličných aktivít s ohľadom na dodržiavanie verejného poriadku 
v meste a zabezpečenia dohľadu nad pokojným stavom obyvateľov mesta. 
 
 

Článok 10 
Oznamovacia povinnosť 

 
 

1.Voľné pouličné aktivity podliehajú oznámeniu mestu, a to cestou MsÚ v Senci.  Oznámenie 
voľnej pouličnej aktivity sa môže urobiť osobne najneskôr 3 pracovné dni pred začatím 
aktivity. 
 
2. Voľné pouličné aktivity je na verejných priestranstvách na území mesta Senec možné 
vykonávať len po predchádzajúcom oznámení Mestu Senec (MsÚ). Účinkujúci v oznámení 
určí svoje identifikačné údaje, presný čas a miesto konania aktivity a obsahové zameranie 
aktivity. 
 
3. Voľná pouličná aktivita sa podľa možnosti uskutočňuje v čase medzi 06.00 hod. a 22.00 
hod.. 
 
4. V priebehu dňa, na jednom mieste a v tom istom čase, môže prebiehať iba jedna voľná 
pouličná aktivita, aby účinkujúci vykonávanou aktivitou nerušili bývajúcich alebo pracujúcich 
v danej lokalite. 
 
5. Ak sa má aktivita 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 iná pouličná aktivita, môže Mesto Senec prostredníctvom MsÚ 
navrhnúť účinkujúcemu iné miesto a čas na jej konanie. 
 
6. Mesto Senec neumožní uskutočniť takú voľnú pouličnú aktivitu, ktorá sa má konať v 
mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, alebo kde by 
konanie aktivity obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva mesta. 
 



 
Článok 11 

Povinnosti účinkujúcich 
 
 

1. Účinkujúci musí dodržiavať najmä tieto záväzné podmienky: 
a) svojou aktivitou neobmedzovať pokojný stav obyvateľov mesta, najmä neobťažovať 

hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavov obyvateľov mesta (verejnosť), 
dôsledkom čoho je narúšanie koloritu danej lokality, a to najmä v čase nočného 
pokoja, 

b) nevykonávať aktivitu v samotnom bezprostrednom okolí škôl a školských zariadení 
najmä s ohľadom na školské vyučovanie, výchovný a vzdelávací proces detí a žiakov 
a v bezprostrednom okolí zdravotníckych zariadení v čase ich prevádzky 
(bezprostredným okolím sa podľa tohto VZN rozumie vzdialenosť menšia ako 20 m, 
pokiaľ to umožňuje samotné umiestnenie dotknutej budovy), 

c) nestavať šiatre, stánky, pódia alebo iné stavby dočasného charakteru, s výnimkou 
oprávneného a povoleného záberu verejného priestranstva v súlade s osobitným VZN 
mesta č. 5/2008 o miestnych daniach, a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, 

d) neobmedzovať a neohrozovať svojou aktivitou chodcov, plynulosť dopravy v meste a 
pod., 

e) dodržiavať verejný poriadok a čistotu, nevzbudzovať verejné pohoršenie neslušným 
správaním, hlasným alebo neprimeraným hlasovým zvukovým prejavom, nekonať 
výtržnosti, neznečisťovať verejné priestranstvo a svojou aktivitou neobťažovať 
okoloidúcich proti ich vôli, 

f) aktivitou nepopierať, nepotláčať a neobmedzovať osobné práva a slobody občanov, 
neurážať a neznehodnocovať náboženské vyznania, sociálne postavenie, nehanobiť 
národ, rasu, pôvod, pohlavie, neroznecovať nenávisť a neznášanlivosť, nepropagovať 
národnostnú a rasovú neznášanlivosť najmä fašizmus a rasizmus, 

g) pri svojej aktivite sa ďalej zdržať činností, ktorými môžu byť porušované práva 
a povinnosti ustanovené osobitnými právnymi normami. 

 
 

Článok  12 
Dozor mesta nad voľnými pouličnými aktivitami 

 
1. Mesto Senec je oprávnené dohliadať a dozerať, či sa voľná pouličná aktivita uskutočňuje 
v súlade s jej oznámením. Za týmto účelom Mesto Senec písomným poverením poverí 
zamestnancov mesta výkonom dohľadu a dozoru nad uskutočnením voľných pouličných 
aktivít. Osoba vykonávajúca dohľad a dozor (dozorný orgán) je pri výkone svojej činnosti 
povinná preukázať sa písomným poverením. 
 
2. Dozorný orgán v prípade opodstatnenosti upozorní osobu vykonávajúcu voľnú pouličnú 
aktivitu na zistené nedostatky a upovedomí ju o tom, aké následky môže mať ich 
neodstránenie. 
 
3. Dozorný orgán voľnú pouličnú aktivitu preruší, ak nebola oznámená mestu podľa tohto 
VZN. Prerušenie voľnej pouličnej aktivity trvá po dobu, kým si účinkujúci nesplní túto 
povinnosť. 



4. Ak dozorný orgán zistí porušovanie ľudských práv a slobôd resp. porušovanie iných 
zákonných právnych noriem alebo všeobecne záväzných nariadení mesta, pouličnú aktivitu 
okamžite zruší. 
 
5. Dozorný orgán oznámi zrušenie voľnej pouličnej aktivity osobe vykonávajúcej voľnú 
pouličnú aktivitu ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia mesto doručí  
do troch dní. Na ukončenie voľnej pouličnej aktivity podľa tohto VZN sa nevzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní. 
 
 
 

Časť štrvtá 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 13 

Sankcie 
 

 
1. Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa 
druhej časti tohto VZN, za usporiadanie alebo pokračovanie vo verejnom kultúrnom podujatí, 
ktoré bolo zakázané, alebo za porušenie inej dôležitej povinnosti usporiadateľa podujatia 
podľa druhej časti tohto VZN, môže Mesto Senec uložiť pokutu v zmysle § 7 zákona č. 
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších . 
 
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov (§ 47, § 48). Za porušenie 
tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur príslušníkmi Mestskej polície v 
Senci. 
 
3.  Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638 eur.          
 
 

 
Článok 14 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1.Všeobecné záväzné nariadenie o verejných kultúrnych podujatiach na území Mesta Senec 
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 92/2009  zo dňa 10.09.2009. 

 
2.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykoná hlavný kontrolór mesta, poverení  zamestnanci 
mesta a poslanci mesta. 

 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 25.09.2009. 
 

 Ing. Karol Kvál 
 primátor mesta 



Príloha č. 1 
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v zmysle 

Zákona č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 5/2009 o verejných kultúrnych 

podujatiach a voľných pouličných aktivitách 
___________________________________________________________________ 
Mestský úrad 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
 
Usporiadateľ: .............................................................................................................................. 
 
Adresa: ........................................................................................................................................ 
 
 
Kontaktná osoba usporiadateľa :................................................................................................. 
 
tel. č. :...................................e-mail:............................................. www: ................................... 
 
Názov podujatia: ......................................................................................................................... 
 
Hlavné obsahové zameranie podujatia:  
 
..................................................................................................................................................... 
 
Sprievodné podujatie: 
..................................................................................................................................................... 
 
*Dátum konania, čas: .................................................................................................................. 
 
**Miesto konania: ....................................................................................................................... 
 
 
dátum:  
 

podpis a pečiatka 
 
 
*V prípade opakujúcich sa podujatí priložte rozpis v prílohe 
** Súhlas vlastníka objektu , ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných 
priestranstiev používaných na tento účel 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 

O Z N Á M E N I E 
o usporiadaní voľnej pouličnej aktivity v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 5/2009 o verejných kultúrnych 
podujatiach a voľných pouličných aktivitách 

___________________________________________________________________ 
 
 
Mestský úrad 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
 
 
1) Účinkujúci ( meno a priezvisko) 
............................................................................................. 
 
Adresa bydliska ............................................................................................................................ 
 
Č.tel. .............................................. ČOP:.......................................... 
 
2) Druh produkcie ...................................................................................................................... 
 
( hudobná – uviesť nástroj, výtvarná, divadelná, žonglovanie, živá socha a pod. ) 
 
3) Dátum konania aktivity ..............................................      od .................... do ...................... 
 
4) Miesto konania aktivity ......................................................................................................... 
 
 
 
 
 

...................................................... 
Podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


