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M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

     

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure na základe §6 a §11, odst. 3, písm. g zákona č. 369/9O 

Zb. o  obecnom  zriadení  v  platnom  znení  a  podľa zák. č. 96/91 Zb. o verejných kultúrnych  

podujatiach vydáva 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur 

č. 3/2006 
o verejných kultúrnych podujatiach na území mesta Svätý Jur.  

 

§1  

Úvodné ustanovenia  

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.  

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

produkcie, cirkusové a variétne predstavenia. 

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

            návštevníkov.  

 

§2  

Usporiadateľ 

Usporiadateľmi podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.  

 

§3  

Oznamovacia povinnosť  

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

     Svätý  Jur,  Mestskému  úradu  –  správnemu  oddeleniu,  ktoré  je  povinné o tom viesť  

     evidenciu.  

2. V 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. Oznámenie  o konaní  podujatia je povinný usporiadateľ predložiť na MsÚ – správnemu   

    odd., najneskôr do  7  dní  pred  konaním  podujatia.   V  odôvodnenom  prípade  možno  

    oznámenie  prijať  aj  v  kratšej  lehote.   Zmeny  o  údajoch  uvedených  v  oznámení  je            

    usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.  

4. Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí  vyplýva  z  ich  poslania,  predmetu  

    činnosti alebo z podnikania, sa môžu dohodnúť  so správnym  odd. MsÚ na obojstranne  

    výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.  
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§4  

Miesto konania podujatia  

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

    obvykle   používajú,    môže   primátor  mesta,  prostredníctvom   správneho  odd.  MsÚ  

    navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.  

2. Primátor  mesta  Svätý  Jur  môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať v 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 odst. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 1).  

    Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok 2).  

 

§5  

Podmienky konania podujatia  

1. Prenajímatelia  (vlastníci,  resp. správcovia budov a priestranstiev, v ktorých sa uskutočňujú  

    podujatia uvedené v § 1 odst. 1, písm. a, b, d a e tohto VZN sú povinní dbať na ustanovenia  

    Občianskeho zákonníka, hlavne § 127 o hluku, prachu, popolčeku, dyme, svetle a iné.  

2. Usporiadateľ  zodpovedá za zachovanie poriadku  počas  priebehu  podujatia,  za  dodržanie  

    príslušných  autorsko-právnych,  daňových,  požiarnych  a iných   právnych   predpisov a za  

    umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom (§6 tohto VZN). 

 

§6  

Dozor nad verejnými kultúrnymi podujatiami 

1. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa §13. 

2. Osoba,  ktorú  obec  výkonom dozoru  písomne  poverila    (ďalej  len  dozorný  orgán)  

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

      podľa tohto VZN 5) môže mať ich neodstránenie.  

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

      resp. preruší.  

     Podujatie  možno  zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci, alebo  

     by bolo v rozpore s týmto VZN.  

3. Dozorný  orgán  oznámi   rozhodnutie 6)   o zákaze   podujatia   alebo  o  jeho  

prerušení  

    usporiadateľovi  ústnym  vyhlásením.  Písomné  vyhotovenie  tohto  rozhodnutia vydané  

    primátorom mesta sa doručí usporiadateľovi  do 3 dní.  

    Opravný   prostriedok  proti  rozhodnutiu  o  zákaze  alebo  prerušení   podujatia    nemá  

    odkladný účinok.  

 

§7  

Kontrolná činnosť  

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním záväzného nariadenia vykonávajú:  

    - Mestský úrad vo Svätom Jure, správne odd.,  

    - poslanci Mestského zastupiteľstva  

    - členovia komisie kultúry MsZ  

2. Subjekty  vykonávajúce  kontrolnú  činnosť  nemajú  oprávnenie  v  zmysle §6 odst. 2 tohto  

    VZN.  

 

 

§8  

Sankcie  

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

    Zákona č. 372/92 Zb. o priestupkoch.  

 



 

 

 

 

 

 

2. Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže primátor mesta Svätý Jur  za  porušenie 

    VZN uložiť pokutu do výšky 100.000,-Sk 7).  Pokuta je príjmom mesta.  

3. V ostatnom platia ustanovenia Zák. č. 96/91 Zb.  

 

 

§9  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto  VZN  bolo  schválené na zasadnutí   Mestského  zastupiteľstva  vo  Svätom  Jure  dňa  

    31.10.2006.  

2. Nadobúda  účinnosť  15-tym   dňom   po vyvesení  na úradnej tabuli  Mestského úradu ,  t.j.   

    21.11.2006. 

     

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie:    20.09.2006 

Zvesené                                      :   18.10.2006 

 

Vyvesené po schválení MsZ      :     6.11.2006 

Zvesené                                      :   21.11.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Alexander 

Achberger 

                                                                                                                primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

1) Zákon č. 71/l967 Zb.  

2) §55 Zák. č. 71/l967 Zb.  

3) Vyhláška MZ č. 14/77 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácie  

4) VZN č. 3/l992 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty  

5) V zmysle zák. č. 96/91 Zb. o verejných kult. podujatiach  

6) Zákon č. 71/l967 Zb. o správnom konaní  

7) §13 a Zák. 369/9O Zb. v znení zmien a doplnkov . 

 

 



 


