
12.09.2016 – VMČ STRED 

 
Požiadavka: 

Poslanci VMČ Stred dôrazne žiadajú, na základe požiadavky občanov žijúcich v centre mesta, 

novelizáciu VZN 7/2011 tak, aby bol celoplošný zákaz hudby a hudobnej produkcie na terasách a 

celoplošný zákaz používania pyrotechniky (ohňostrojov) s výnimkou „SILVESTRA“.  Žiadajú o zákaz 

produkcie hudby v priestoroch, ktoré nie sú odhlučnené a o zákaz požívania alkoholických nápojov na 

verejnom priestranstve. Žiadajú opakovane útvar právny, aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva 

pripravili nové znenie VZN-iek, ktoré sa týkajú uvedených požiadaviek. Poslanci v počte 5 za, sa zhodli 

na tejto požiadavke a odporučili návrh na zmenu príslušných VZN-iek. 

Odpoveď: 

Novelizácia VZN č.6/2011 (celoplošný zákaz hudby na terasách, zákaz produkcie hudby v priestoroch, 

ktoré nie sú odhlučnené): Zákon o obecnom zriadení určuje ako  výkon  územnej samosprávy  

kompetenciu určovať VZN  pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb.  Mesto nemôže  

nad rozsah svojho oprávnenia určovať pravidlá času prevádzky obmedzovať  podnikateľov pri 

hudobnej produkcii a prísluchovej hudbe (mimochodom pojem prísluchová hudba nie je vymedzený v 

žiadnom právnom predpise). Pokiaľ podnikateľ v prevádzke neprekročí povolenú hranicu expozície 

hlukom, nie je zákonný dôvod obmedziť mu hudobnú produkciu a hudbu na počúvanie. Otázka 

ochrany obyvateľstva pred hlukom nepatrí do samosprávnej pôsobnosti mesta a mestu takéto 

oprávnenie na obmedzovanie hudobnej produkcie nevyplýva ani zo žiadneho právneho predpisu, 

preto ju nemôže upravovať vo svojom VZN. VZN(celoplošný zákaz používanie pyrotechniky s 

výnimkou Silvestra):  V súčasnosti je pripravený v súlade s § 53 ods.2 zákona  č. 58/2014 Z.z. o 

výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 

Trenčín. Návrh VZN zakazuje používanie vymedzených pyrotechnických výrobkov v čase od 

24.decembra do 25.decembra. 

Po jeho prerokovaní v príslušných komisiách MsZ a po pripomienkovaní fyzickými a právnickými 

osobami v zmysle zákona o obecnom zriadení bude tento návrh VZN predmetom rokovania a 

schvaľovania v mestskom zastupiteľstve (predpokladaný termín: november 2016).                          VZN 

o zákaze používania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve:  Podľa platnej právnej úpravy 

mesto môže upraviť túto oblasť formou VZN a  v minulosti malo dvakrát prijaté VZN, ktoré zakazovalo 

požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Boli to tieto VZN: 

1.VZN č.5/2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (účinné od 14.05.2009 do 

22.06.2012) 

2.VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (účinné od 15.07.2014 do 

12.11.2014) 

Obe VZN boli pre nezákonnosť napadnuté protestami prokurátora, ktorým mestské zastupiteľstvo 

vyhovelo a následne boli zrušené.  

Podľa názoru prokuratúry mesto  môže obmedziť alebo zakázať predaj, podávanie alebo používanie 

alkoholu na verejne prístupných miestach, no tieto musia byť konkrétne vymedzené a označené tak, 

aby ich nebolo možné prehliadnuť a mesto nemá takú možnosť, aby vstupovalo svojimi úpravami do 

výkonu vlastníckeho práva ku nehnuteľnostiam iných právnických alebo fyzických osôb z hľadiska 

určenia spôsobu nakladania s týmito nehnuteľnosťami a je  teda potrebné presne vymedziť, na ktoré 



konkrétne objekty sa  VZN vzťahuje, pričom nesmú byť v ňom zahrnuté také objekty, ktoré nie sú 

majetkom mesta, resp. v správe mesta. 

Vzhľadom na uvedené, je nemožné presne vymedziť všetky miesta, ktoré sú majetkom mesta a ešte 

ich aj označiť a tiež nie je možná kontrola dodržiavania VZN, t.j. posúdenie, či bol požívaný alkohol na 

pozemku patriacemu mestu a teda podlieha sankcii alebo už nejde o takýto pozemok.   

Preto mesto z dôvodu obavy o opätovnú nekonkrétnosť a nezákonnosť VZN túto oblasť už formou 

VZN neupravuje. 

 


