Obec Trenčianska Turná

VŠEOBECNÉ

ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 1/2008

o verejných kultúrnych a spoločenských podujatiach na území obce Trenčianska Turná

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) v Trenčianskej Turnej v zmysle § 6 a § 11, odst. 3
písm. g zákona č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 481/1992 Zz. o obecnom zriadení
s použitím zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

vydáva

toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 1/2008

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Verejno-kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatia“) sa podľa tohto VZN rozumejú
verejnosti prístupné uzatvorené spoločnosti, podliehajúce poplatkovej povinnosti:
1.1 divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
1.2 koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
1.3 výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej
tvorivosti
1.4 festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
1.5 tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
1.6 spoločenské podujatia,
1.7 artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia,
1.8 športové podujatia,
1.9 burzy, predajné a prezentačné akcie
2. Nepodliehajúce poplatkovej činnosti:
2.1 akcie poriadané OcÚ, ZŠ, MŠ (sympóziá, súťaže, kultúrne podujatia bez vstupného)
2.2 osvetová činnosť – kurzy, prednášky, schôdze, charitatívne akcie, valné zhromaždenia
spolkov
2.3 činnosť krúžkov: divadelného, džezgymnastiky, modelárskeho, folklórneho (Večernica,
Štvorlístok) a iných.
2.4 predvolebné zhromaždenia politických strán.
3. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených
návštevníkov.

Článok 2
Poriadatelia

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

Článok 3
Oznamovacia povinnosť
1. Usporiadateľ je povinný písomne, alebo osobne oznámiť zámer usporiadať podujatie v obci
na Obecnom úrade Trenčianska Turná (ďalej len OcÚ).
2. Oznámenie treba podať na OcÚ najneskôr 14 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v
oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.
3. V oznámení treba uviesť označenie adresy usporiadateľa, názov a obsahové zameranie
podujatia, miesto a čas jeho konania. V jednom oznámení možno uviesť viac podujatí.
4. Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu
činnosti alebo podnikania povoleného podľa osobitných predpisov (1), sa môžu dohodnúť
s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
5. Usporiadateľ podujatia – právnická osoba musí oznámiť zámer podujatia výlučne
písomnou formou.
6. Oznámenie o konaní verejného kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa podáva
na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.

Článok 4
Miesto konania podujatia

1. Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel
používajú (Obecný KD, Družstevný KD, KD miestnej časti Hámry, Reštaurácia aj vonku,
športový areál TJ, verejné priestranstvá a pod.), OcÚ môže navrhnúť usporiadateľovi iné
miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.
2. OcÚ 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 odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní .
Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

Článok 5
Podmienky konania podujatia

Usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie príslušných autorsko-právnych,
daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov
(3) a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávnených orgánov.

Článok 6
Dozor nad podujatiami

1. Obec, v zastúpení jej dozorným orgánom, je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná
v súlade s oznámení podľa článku 3. Dozorný orgán vymenúva OcZ alebo komisia pre
kultúru a šport.
2. Osoby, ktoré obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len dozorný orgán) upozorní
usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto VZN
môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný
orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší.
3. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie (2) 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 účinnok.
4. Kontrolu podujatí sú oprávnení konať: starosta, poslanci OcZ, členovia komisie pre kultúru
a šport, príslušníci Policajného zboru SR, poverení pracovníci dozorných orgánov.
5. Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci, je v rozpore
s týmto nariadením, alebo ak sa na podujatí poruší nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z.
o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov.

Článok 7
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
- hlavný kontrolór obce
- poslanci obecného zastupiteľstva
- príslušníci Policajného zboru
- členovia komisie pre kultúru a šport

Článok 8
Sankcie

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec Trenč. Turná za nesplnenie
oznamovacej povinnosti podľa § 7 zákona č. 96/91 Zb. a za usporiadanie podujatia, ktoré bolo
zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 10.000,- Sk.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia článku 3 sa nevzťahujú na produkcie bez vstupného na verejných
priestranstvách, ktoré na tento účel určila Obec Trenčianska Turná.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskej Turnej dňa 23.07.2008
uznesením č. 120/2008.

Účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia v úradnej tabuli obce.

Ing. František Ježík
starosta

V Trenčianskej Turnej, dňa 26.06.2008
Vyvesené: 07.07.2008
Zvesené:

07.08.2008

Potvrdené: 08.08.2008

OZNÁMENIE
o konaní verejného kultúrneho podujatia
v zmysle zákona č.96/1991 Zb. a VZN č. 1/2008

Názov 1/meno a priezvisko2
usporiadateľa
Sídlo1/
trvalé bydlisko2
Štatutárny zástupca 1

Kontakt:
tel.,e-mail
IČO, DIČ 1
číslo OP 2

Názov a účel podujatia
Miesto konania
Čas

Dátum
Obsahové zameranie:

Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného
prostredia:

Vysvetlivky: 1 - právnická osoba, 2 - fyzická osoba

V Trenčianskej Turnej, dňa:
.........................................
pečiatka

.........................................
podpis

