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Ján Babič      Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
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       s c h v a ľ u j e  
 
Spracovala:      VZN č.6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa 
        VZN č. 4/2005 o verejných kultúrnych, 
PhDr. Katarína Martinková    telovýchovných, športových a turistický   
útvar kultúrno-informačných služieb podujatiach v zmysle preloženého návrhu 
 
         
            
    
  

 
             
 
 
     
Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu zo d ňa 20.5.2013: 
Komisia odporúča MsZ schváliť VZN o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických 
podujatiach a voľných pouličných aktivitách podľa predloženého návrhu. 
 
 
Stanovisko Mestskej rady zo d ňa 6.6.2013: 
Stanovisko bude predložené priamo na zasadnutí MsZ. 
 

 

Trenčín, 03.06.2013 

 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a    k návrhu VZN  č. 6/2013 

 
Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Tren čín č. 6/2013,  mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2005 o verejných kultúrnych, 
telovýchovných, športových a turistických podujatiach, ktoré bolo schválené MsZ dňa 16.7.2005 
a novelizované takto: 

- VZN č.10/2008 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.2008 uznesením 
č.324, účinnosť: 12.09.2008 

- novelizácia: VZN č. 15/2008 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2008 
uznesením č. 387, účinnosť: 01.01.2009  

- novelizácia: VZN č. 3/2010 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 06.05.2010 
uznesením č. 608, účinnosť: 22.05.2010  

           Novelizácia VZN upravuje predovšetkým voľné pouličné aktivity, ktoré sú realizované na území 
mesta predovšetkým v letných mesiacoch – umelecký prejav, jednotlivca alebo skupiny z oblasti 
výtvarnej, tanečnej, hudobnej, scénickej alebo hovoreného slova. Doteraz boli tieto aktivity riešené 
v rámci verejných kultúrnych podujatí. Návrh sa dopĺňa o definíciu týchto aktivít, povinnosti 
účinkujúcich voľných pouličných aktivít, o tlačivo na oznámenie aktivít, priestor a čas, kedy tieto 
aktivity môžu byť realizované. Novelizácia VZN aktualizuje i názvy útvarov a komisií. 

Návrh VZN bol predložený na prerokovanie Komisii kultúry a cestovného ruchu, ktorej 
zasadnutie sa uskutočnilo dňa 20.05.2013 a ktorá odporučila návrh schváliť.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej 
republiky , podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na zákon  Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. 
o verejných kultúrnych podujatiach a zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných 
podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

vydáva 

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013,                                                                                          
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN č. 4/2005                                                                                         

o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Názov všeobecne záväzného nariadenia znie: „o verejných kultúrnych, telovýchovných, 
športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách“. 
 
2. Článok 1 ods. 1  znie: 
 
„1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť postup pri organizovaní verejných kultúrnych, 
telovýchovných, športových a  turistických podujatí a voľných pouličných aktivít na území mesta 
Trenčín.“ 
 
3. V článku 1 sa dopĺňajú  ods. 6 a 7, ktoré znejú: 
 
6. Za voľnú pouličnú aktivitu sa považuje pouličná aktivita, alebo produkcia na verejných 
priestranstvách, ktorá tvorí zvláštnu formu prezentácie a nemá charakter podujatia podľa osobitných 
predpisov (zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach). Je to umelecký prejav alebo 
aktivita jednotlivca resp. 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, nevyberajú pri tom vstupné, pričom za vstupné sa nepovažuje 
dobrovoľný príspevok, ktorým sa neporušuje alebo neohrozuje verejný poriadok. 
7. Oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na podujatia, ktorých organizátorom 
je mesto Trenčín.“ 
 
4. V článku 3 ods. 1 prvá veta znie: 
 
„Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie alebo voľnú pouličnú aktivitu 
na území mesta Trenčín Mestskému úradu, Útvaru  kultúrno-informačných služieb (verejné kultúrne 
podujatie, voľné pouličné aktivity) alebo útvaru školstva (verejné telovýchovné, športové alebo 
turistické podujatie)  najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia.“ 
 
5. V článku 3  sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie : 
 
„5. V oznámení o voľných pouličných aktivitách účinkujúci uvedie: 
a) označenie účinkujúceho (meno a priezvisko) 
b) číslo občianskeho preukazu, resp. u cudzincov pasu) a jeho presnú adresu 
c) názov a druh produkcie, deň, miesto a čas konania aktivity 
d) opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu 
bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia“ 
 
Pôvodné ods. 5-6. sa označujú ako ods. 6-7. 
 
6. V článku 3  sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie : 
 
„8. Oznámenie o voľných pouličných aktivitách sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu 
tohto VZN. Oznámenie o voľnej pouličnej aktivite je možné podať na max. dĺžku obdobia 14 dní.“  



7. V článku 4 ods. 1 sa slovné spojenie „útvaru kultúry a cestovného ruchu“  nahrádza slovným 
spojením „útvaru kultúrno-informačných služieb“. 
 
8. V článku 5 ods. 1 sa na  konci ods. dopĺňa veta: 
Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa 
z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným predpisom 4) 
 

____________________________ 

4) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 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 
 
9. V článku  5 sa dopĺňajú ods. 5-8, ktoré znejú: 
 
„5. Ak podujatie konané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, propagačnými, 
komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo prezentáciou politických strán a za týmto účelom 
umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného 
priestranstva, je usporiadateľ povinný postupovať v súlade s účinným VZN o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
6. Čas ukončenia podujatia v prevádzkach služieb nesmie byť v rozpore s účinným VZN  o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. 
7. Po ukončení podujatia, ktoré sa konalo na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný uviesť 
miesto, na ktorom sa podujatie uskutočnilo, do pôvodného stavu.“ 
8.V prípade škody vzniknutej na majetku mesta počas prípravy alebo konania podujatia, usporiadateľ 
zodpovedá za škodu podľa osobitných právnych predpisov.“ 
 
10. Za článok 7 sa dopĺňa článok 7, ktorý znie :  
 

Článok 7a 
Povinnosti ú činkujúcich vo ľných pouli čných aktivít 

 
1. Účinkujúci v rámci voľnej pouličnej aktivity na verejnom priestranstve nesmie : 

a) hudobnú produkciu vykonávať vo vzdialenosti min. 10 m od kultúrnych zariadení, kostolov,  
škôl a školských zariadení, 

b) stavať prístrešky, pódiá alebo iné stavby dočasného charakteru, s výnimkou oprávneného 
a povoleného záberu verejného priestranstva v súlade s osobitným VZN mesta, 

c) vzbudzovať svojim konaním a prejavom verejné pohoršenie, obmedzovať pokojný stav 
obyvateľov mesta, najmä obťažovať hlukom4, dôsledkom čoho je narúšanie koloritu danej 
lokality, 

d) rušiť alebo ohrozovať verejný poriadok a znečisťovať verejné priestranstvo, 
e) propagovať fašizmus, rasizmus, hanobiť národ, rasu, pôvod, náboženské vyznanie, politické 

alebo iné cítenie, ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, 
f) obmedzovať a ohrozovať svojou aktivitou plynulosť chodcov. 

 
2. Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na priestranstvách v pešej zóne a centre mesta, 
predovšetkým na týchto miestach: 

a) Mierové námestie 
b) Štúrovo námestie 
c) Sládkovičova ulica 
d) Vajanského ulica 
e) Hviezdoslavova ulica 

v čase od 9.00 hod do 20.00 hod. Maximálny čas konania voľnej pouličnej aktivity na jednom z hore 
uvedených miest je 1 hodina.“ 
 
 
11. V článku 8 ods. 1 sa za slovo „podujatie“ dopĺňa slovné spojenie „alebo voľná pouličná aktivita“. 
 
12. V článku 8 ods. 2 sa slovné spojenie „útvaru kultúry a cestovného ruchu“  nahrádza slovným 
spojením „útvaru kultúrno-informačných služieb“. 



 
13. V článku 8 ods. 3 sa za slovo „usporiadateľa“ dopĺňa slovné spojenie „alebo účinkujúceho voľnej  
pouličnej aktivity“. 
 
14. V článku 8 ods. 4 sa za slovo „podujatie“ dopĺňa slovné spojenie „alebo voľnú pouličnú aktivitu“ 
v príslušnom tvare. 
 
15. V článku 8  ods. 5 znie: 
 
„5.Podujatie alebo voľnú pouličnú aktivitu  možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo 
mestu, je v rozpore s týmto nariadením, alebo ak sa na podujatí poruší 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. 
 
16.V článku 8 sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie: 
 
„7. Neoznámenie podujatia, nedodržanie určenej lehoty na oznámenie podujatia, resp. predloženie  
neúplného oznámenia alebo nepravdivých údajov v oznámení vo vzťahu k usporiadateľovi podujatia, 
štatutárovi a zodpovednej osobe, mieste a času jeho konania, jeho žánru sa považuje za neplnenie 
oznamovacej povinnosti a môže byť dôvodom na zákaz podujatia (§ 6 zák.  č. 96/1991 Zb. 
o verejných kultúrnych podujatiach)“ 
 
 
17.  V článku 9 posledné 2 odrážky znejú: 
- členovia komisie kultúry a cestovného ruchu  
- členovia komisie mládeže  a športu. 
 
18. Článok 10 znie: 
 

Článok 10 
Sankcie  

 
1.  Usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, ktorý je právnickou osobou, môže mesto  za 
nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za 
porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331,93 €. Pokuta je príjmom mesta.  
 
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. Mesto uloží pokutu do 3319,39 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý ako 
organizátor verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia nesplní povinnosť 
ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 až 6 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných 
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov alebo inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.  
 
4. Organizátor, usporiadateľ a účastník verejného telovýchovného, športového a turistického 
podujatia, ktorý je fyzickou osobou, je postihnuteľný za priestupok  v zmysle § 13 zákona č. 479/2008 
Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
19. V článku 11 sa dopĺňa ods.5, ktorý znie: 
 
„5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013 a 
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 
 



20. V prílohe Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Trenčín 
v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. a VZN 4/2005 sa pri mieste konania dopĺňa veta: 
 
„Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, 
je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne 
používateľov týchto priestorov alebo pozemkov.“ 
 
21. V nadpise a texte  2. prílohy sa slovné spojenie „zákon č. 315/1992 Zb.“ nahrádza slovným 
spojením „zákon č. 479/2008 Z.z.“. 
    
22. Do textu VZN sa dopĺňa nová príloha, ktorá znie: 
 

OZNÁMENIE 
o zámere usporiada ť voľnú pouli čnú aktivitu na území mesta Tren čín 

v zmysle VZN č.4/2005 
 

Názov účinkujúceho (meno 
a priezvisko) 

 

Trvalé bydlisko  Kontakt: 
tel., e-mail 

 

Názov a druh produkcie  
 

 

Miesto konania 
 

 

Dátum  Čas 
 

 

Obsahové zameranie: 
 
Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného 
prostredia: 
 
 
Pokyny : 
Účinkujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Oznámení za podmienok v zmysle 
§7 Zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  
Účinkujúci je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas aktivity, zachovať príslušné autorsko-právne, 
daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to 
oprávneným orgánom.  
Účinkujúci  zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.) 
Po ukončení aktivity je účinkujúci  povinný dať priestor konania aktivity do poriadku. Čistenie ulíc 
a chodníkov je možné dohodnúť a objednať u spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 
911 01 Trenčín, č.t. 032/7437543 - 4, fax. 032/7437542. Odvoz odpadu u spoločnosti Marius 
Pedersen a. s., Opatovská 1735 , 911 05  Trenčín, č.t. 032/6401340. 
V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať voľná pouličná aktivita, môžete 
požiadať o pomoc útvar majetku mesta (MsÚ v Trenčíne), tel.: 032/6504462.  
Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na priestranstvách v pešej zóne a centre mesta, 
predovšetkým na týchto miestach: 
a)Mierové námestie 
b)Štúrovo námestie 
c)Sládkovičova ulica 
d)Vajanského ulica 
e)Hviezdoslavova ulica 
v čase od 9.00 hod do 20.00 hod. Maximálny  čas konania voľnej pouličnej aktivity na jednom z hore 
uvedených miest je 1 hodina.  
 
 
 
 



 
 
 
................................................................................................................................................................... 
V Trenčíne dňa: 
 
 
Účinkujúci:                             .........................................  ......................................... 
                                                    Meno a priezvisko                                                           podpis  
 
Za Mesto Trenčín :                       .........................................  ......................................... 

       pečiatka                                        podpis  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Richard Rybníček  
     primátor mesta 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha – VZN č.4/2005 – úplné znenie 

 Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a podľa  zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákona 
č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a 
turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

vydáva 

 všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 
O VEREJNÝCH KULTÚRNYCH, TELOVÝCHOVNÝCH, ŠPORTOVÝCH , A 

TURISTICKÝCH PODUJATIACH A VOĽNÝCH POULI ČNÝCH AKTIVITÁCH  

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 30.06.2005 uznesením č. 570, účinnosť: 
16.07.2005 

- novelizácia: VZN č.10/2008 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.2008 
uznesením č.324, účinnosť: 12.09.2008 

- novelizácia: VZN č. 15/2008 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.12.2008 
uznesením č. 387, účinnosť: 01.01.2009  

- novelizácia: VZN č. 3/2010 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 06.05.2010 
uznesením č. 608, účinnosť: 22.05.2010  

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

/1/ Účelom všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť postup pri organizovaní verejných kultúrnych, 
telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Trenčín. 

/1/ Účelom všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť postup pri organizovaní verejných kultúrnych, 
telovýchovných, športových a  turistických podujatí a voľných pouličných aktivít na území mesta 
Trenčín. 
 
/2/ Verejnými kultúrnymi podujatiami 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 
 
/3/ Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné 
predstavenia.  
 
/4/ Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa podľa tohto nariadenia 
rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia 
spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry ¹), ktoré sú prístupné 
verejnosti.  
Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.  
 
/5/ Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú: 
a/ v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba 
príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov 



b/ v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba žiaci alebo 
študenti škôl 
c/ v priestoroch zariadení sociálnej starostlivosti, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ich 
zverenci. 
 
/6/ Za voľnú pouličnú aktivitu sa považuje pouličná aktivita, alebo produkcia na verejných 
priestranstvách, ktorá tvorí zvláštnu formu prezentácie a nemá charakter podujatia podľa osobitných 
predpisov (zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach). Je to umelecký prejav alebo 
aktivita jednotlivca resp. 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, nevyberajú pri tom vstupné, pričom za vstupné sa 
nepovažuje dobrovoľný príspevok, ktorým sa neporušuje alebo neohrozuje verejný poriadok. 
 
/7/ Oznamovacia povinnosť podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje na podujatia, ktorých organizátorom 
je mesto Trenčín. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
¹)§ 2 ods. 2 zákona NR SR č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
 
 

Článok 2 
Organizátor - Usporiadateľ 

 
 Organizátormi - usporiadateľmi (ďalej len usporiadateľ) podujatí môžu byť fyzické alebo právnické 
osoby. 

 
Článok 3 

Oznamovacia povinnosť 
 
/1/  Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Trenčín 
Mestskému úradu, útvaru kultúry a cestovného ruchu (verejné kultúrne podujatie) alebo útvaru 
školstva (verejné telovýchovné, športové alebo turistické podujatie)  najneskôr 7 dní pred 
uskutočnením podujatia, najskôr však 12 mesiacov pred dňom jeho konania. Usporiadateľ je povinný 
písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie alebo voľnú pouličnú aktivitu na území mesta Trenčín 
Mestskému úradu, Útvaru  kultúrno-informačných služieb (verejné kultúrne podujatie, voľné pouličné 
aktivity) alebo útvaru školstva (verejné telovýchovné, športové alebo turistické podujatie)  najneskôr 7 
dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom 
termíne. Ak sú v rovnaký deň podané viaceré oznámenia o konaní podujatia na rovnakom mieste 
a v rovnakom čase, rozhoduje vyššia daňová povinnosť usporiadateľa. Zmeny údajov uvedených v 
oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne. 
 
/2/  Usporiadatelia podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, 
predmetu činnosti alebo podnikania povoleného podľa osobitných predpisov ²) sa môžu dohodnúť na 
obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.  
 
/3/  V oznámení o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľ uvedie: 
a/ označenie usporiadateľa (pri právnických osobách formu, IČO, DIČ a pri fyzických osobách číslo 
občianskeho preukazu, resp. u cudzincov pasu) a jeho presnú adresu, resp. sídlo  
b/ názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania 
c/ opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu 
bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia 
 
/4/  Oznámenie usporiadateľa telovýchovných, športových a turistických podujatí obsahuje: 
a/ označenie usporiadateľa (pri právnických osobách formu, IČO, DIČ a pri fyzických osobách číslo 



občianskeho preukazu) a jeho presnú adresu, resp. sídlo 
b/ názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania  
c/ predpokladaný počet účastníkov 
d/ opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu 
bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia 
e/ východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia. 
 
/5/ V oznámení o voľných pouličných aktivitách účinkujúci uvedie: 
a) označenie účinkujúceho (meno a priezvisko) 
b) číslo občianskeho preukazu, resp. u cudzincov pasu) a jeho presnú adresu 
c)názov a druh produkcie, deň, miesto a čas konania aktivity 
d) opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu 
bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia“ 
 
/6/  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.  
 
/7/  Oznámenie o konaní verejného kultúrneho, telovýchovného, športového alebo turistického 
podujatia sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN. V prípade, ak takéto 
oznámenie nespĺňa náležitosti určené príslušným právnym predpisom a týmto všeobecne záväzným 
nariadením, príslušný útvar mestského úradu, ktorému bolo oznámenie doručené, vyzve usporiadateľa, 
aby oznámenie doplnil do 5 dní od vyzvania. Ak usporiadateľ neodstráni nedostatky oznámenia 
o konaní podujatia v stanovenej lehote, oznámenie nebude akceptované.     
 
/8/ Oznámenie o voľných pouličných aktivitách sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu 
tohto VZN. Oznámenie o voľnej pouličnej aktivite je možné podať na max. dĺžku obdobia 14 dní. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
2) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 

 
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 mesto Trenčín 
prostredníctvom útvaru kultúry a cestovného ruchu útvaru kultúrno-informačných služieb navrhnúť 
usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení. 
 
/2/  Mesto Trenčín  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 ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 3). Opravný 
prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
3) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 
 
 
 
 
 



Článok 5 
Podmienky konania podujatia 

 
/1/  Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas priebehu podujatia, zachovať 
príslušné autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne 
predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za 
dodržiavanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia 
ustanovenej osobitným predpisom 4) 
 

/2/ Usporiadatelia podľa čl. 3 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia sú povinní vypracovať 
organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia 
organizované v priestoroch alebo priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a 
zabezpečiť ich zverejnenie.  
 
/3/ Usporiadateľ podujatia s predpokladanou účasťou nad 10 000 osôb v jednom dni je povinný 
vypracovať Plán evakuácie pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. Plán evakuácie schválený 
Mestskou políciou Trenčín,  Krajským riaditeľstvom PZ v Trenčíne - Krajským dopravným 
inšpektorátom  Trenčín a Odborom poriadkovej polície Trenčín, Krajským riaditeľstvom Hasičského 
a záchranného zboru  Trenčín,    Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR KOS 
Trenčín tvorí prílohu k oznámeniu o zámere usporiadať verejné kultúrne alebo telovýchovné, športové 
a turistické podujatie na území mesta Trenčín. 
 
/4/  Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný 
poriadok, požiada o potrebnú pomoc mestskú políciu alebo útvar policajného zboru. Môže tak urobiť i 
vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.  
 
/5/ Ak podujatie konané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, propagačnými, 
komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo prezentáciou politických strán a za týmto účelom 
umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného 
priestranstva, je usporiadateľ povinný postupovať v súlade s účinným VZN o miestnych daniach  
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
 
/6/ Čas ukončenia podujatia v prevádzkach služieb nesmie byť v rozpore s účinným VZN  o 
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín. 
 
/7/ Po ukončení podujatia, ktoré sa konalo na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný uviesť 
miesto, na ktorom sa podujatie uskutočnilo, do pôvodného stavu.“ 
 
/8/V prípade škody vzniknutej na majetku mesta počas prípravy alebo konania podujatia, usporiadateľ 
zodpovedá za škodu podľa osobitných právnych predpisov.“ 
 
____________________________ 

4) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 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 
 

Článok 6 
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa pri organizovaní telovýchovných, športových a 

turistických podujatí  
 
/1/  Usporiadateľ je povinný 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 s osobitnou prípravou alebo 
osoba riadne poučená.  
 
/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,  zbrane alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo 
viesť k poškodeniu zdravia 
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 7 
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 zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu 
dôraznejším, 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 7a 
Povinnosti účinkujúcich voľných pouličných aktivít 

 
 
/1/ Účinkujúci v rámci voľnej pouličnej aktivity na verejnom priestranstve nesmie : 
a) hudobnú produkciu vykonávať vo vzdialenosti min. 10 m od kultúrnych zariadení, kostolov,  škôl 
a školských zariadení, 
b) stavať prístrešky, pódiá alebo iné stavby dočasného charakteru, s výnimkou oprávneného 
a povoleného záberu verejného priestranstva v súlade s osobitným VZN mesta, 
c) vzbudzovať svojim konaním a prejavom verejné pohoršenie, obmedzovať pokojný stav obyvateľov 
mesta, najmä obťažovať hlukom4, dôsledkom čoho je narúšanie koloritu danej lokality, 
d) rušiť alebo ohrozovať verejný poriadok a znečisťovať verejné priestranstvo, 
e) propagovať fašizmus, rasizmus, hanobiť národ, rasu, pôvod, náboženské vyznanie, politické alebo 
iné cítenie, ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, 
f) obmedzovať a ohrozovať svojou aktivitou plynulosť chodcov. 
 
/2/ Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na priestranstvách v pešej zóne a centre mesta, 
predovšetkým na týchto miestach: 
a)Mierové námestie 
b)Štúrovo námestie 
c)Sládkovičova ulica 



d)Vajanského ulica 
e)Hviezdoslavova ulica 
 
v čase od 9.00 hod do 20.00 hod. Maximálny  čas konania voľnej pouličnej aktivity na jednom z hore 
uvedených miest je 1 hodina.  
 
 
 

Článok 8 
Dozor nad podujatiami 

 
/1/  Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie alebo voľná pouličná aktivita koná v súlade s 
oznámením podľa čl. 3 tohto nariadenia.  
 
/2/ Dozor vykonávajú zamestnanci útvaru kultúry a cestovného ruchu útvaru kultúrno-informačných 
služieb MsÚ, útvaru školstva  MsÚ na základe písomného poverenia primátorom mesta a mestská 
polícia v Trenčíne (ďalej len dozorný orgán). 
  
/3/ Dozorný orgán upozorní usporiadateľa alebo účinkujúceho voľnej  pouličnej aktivity na zistené 
nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.  
 
/4/ Dozorný orgán podujatie alebo voľnú pouličnú aktivitu zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí 
alebo voľnej pouličnej  aktivite porušujú ľudské práva alebo slobody.  
 
/5/ Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu, 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. 
 
/5/Podujatie alebo voľnú pouličnú aktivitu  možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie 
neoznámilo mestu, je v rozpore s týmto nariadením, alebo ak sa na podujatí poruší 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. 
 
/6/  Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi 
ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch 
dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.  
 

/7/  Neoznámenie podujatia, nedodržanie určenej lehoty na oznámenie podujatia, resp. predloženie  
neúplného oznámenia alebo nepravdivých údajov v oznámení vo vzťahu k usporiadateľovi podujatia, 
štatutárovi a zodpovednej osobe, mieste a času jeho konania, jeho žánru, sa považuje za neplnenie 
oznamovacej povinnosti a môže byť dôvodom na zákaz podujatia (§ 6 zák.  č. 96/1991 Zb. 
o verejných kultúrnych podujatiach) 

 
 

Článok 9 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 
- hlavný kontrolór mesta 
- príslušníci mestskej polície 
- poslanci mestského zastupiteľstva 
- členovia komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví 
- členovia komisie školstva a športu. 



- členovia komisie kultúry a cestovného ruchu  
- členovia komisie mládeže  a športu. 
 

 
 

Článok 10 
Sankcie 

 
/1/  Usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, ktorý je právnickou osobou, môže mesto  za 
nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za 
porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331,93 €. Pokuta je príjmom mesta.  
 
/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/ Usporiadateľovi verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia za nesplnenie 
oznamovacej povinnosti, za usporiadanie alebo pokračovanie v podujatí, ktoré bolo zakázané, alebo za 
porušenie inej dôležitej povinnosti usporiadateľa  môže mesto uložiť pokutu do 995,81€.  
 
/4/  Priestupku sa pri verejných telovýchovných, športových a turistických 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 zbraň 
alebo  čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť 
k poškodeniu zdravia.  Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do 99,58 €. 
 

Článok 10 
Sankcie 

 
/1/  Usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, ktorý je právnickou osobou, môže mesto  za 
nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za 
porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331,93 €. Pokuta je príjmom mesta.  
 
/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/ Mesto uloží pokutu do 3319,39 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý ako 
organizátor verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia nesplní povinnosť 
ustanovenú v § 3, 4 a § 11 ods. 1 až 6 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných 
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov alebo inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.  
 
/4/ Organizátor, usporiadateľ a účastník verejného telovýchovného, športového a turistického 
podujatia, ktorý je fyzickou osobou, je postihnuteľný za priestupok  v zmysle § 13 zákona č. 479/2008 
Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 



Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
/1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 
30.06.2005 a nadobúda účinnosť dňom pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
/2/Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší  všeobecné záväzné 
nariadenie č. 4/1999 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach. 
 
/3/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 10/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.08.2008 a 
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  
 
/4/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 06.05.2010 a 
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
/5/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 
a turistických podujatiach bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.06.2013 a 
nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
 
 

Ing. Branislav Celler v.r. 
                     primátor mesta  

 

OZNÁMENIE 
o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Trenčín 

v zmysle zákona č.96/1991 Zb. a VZN č.4/2005 
 

Názov usporiadateľa1/meno 
a priezvisko2 

 

Sídlo1/ 
trvalé bydlisko2 

 Kontakt: 
tel., e-mail 

 

Štatutárny zástupca 1  IČO, DIČ 1 
číslo OP 2 

 

Názov a druh podujatia  
 

 

Miesto konania 
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov 
alebo verejných priestranstiev používaných 
na tento účel, je organizátor podujatia 
povinný predložiť k oznámeniu súhlas 
oprávnených vlastníkov, prípadne 
užívateľov týchto priestorov alebo 
pozemkov. 

 

Dátum  Čas 
 

 

Obsahové zameranie: 
 
 
Predpokladaný počet účastníkov: 
 



Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia: 
 
 
Vysvetlivky: 1 - právnická osoba,   2 - fyzická osoba 
 
Pokyny: 
Usporiadateľ a zodpovedná osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Oznámení za 
podmienok v zmysle Zákona 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.  
Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas podujatia, zachovať príslušné autorsko-právne, 
daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to 
oprávneným orgánom.  
Usporiadateľ  zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.) 
Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. Čistenie ulíc 
a chodníkov je možné dohodnúť a objednať u spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, č.t. 
032/7437543 - 4, fax. 032/7437542. Odvoz odpadu u spoločnosti Marius Pedersen a. s., Zlatovská 2200, 911 05  
Trenčín, č.t. 032/6401340. 
V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať 
o pomoc útvar majetku mesta (MsÚ v Trenčíne), tel.: 032/6504221.  
 
V prípade, že sa nejedná o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, je potrebné vyjadrenie: 
 
1)Útvar ekonomický - dane a poplatky: (tel.: 032/6504304, 032/6504305, 0902925002)  
 
..................................................................................................................................................................................... 

 
2)Útvar životného prostredia a dopravy – zeleň: (tel.: 0326504425, 0902911149) 

 
..................................................................................................................................................................................... 
V Trenčíne dňa: 
 
 
Usporiadateľ:                             .........................................  ......................................... 

         pečiatka                                        podpis  
 
Za Mesto Trenčín :                       .........................................  ......................................... 

         pečiatka                                        podpis  

 
 
 

OZNÁMENIE 
o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie 

na území mesta Trenčín v zmysle zákona č.315/1992 Zb. zákona č. 479/2008 
Z.z  a VZN č.4/2005 

 
 

Názov organizátora1/meno a priezvisko2  
Sídlo1/ 
trvalé bydlisko2 organizátora 

 Kontakt: 
tel., e-mail 

 

Štatutárny zástupca 1 organizátora  IČO, DIČ 1 
číslo OP 2 

 

Názov podujatia:  
 

 

Miesto konania: 
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov 
alebo verejných priestranstiev používaných 
na tento účel, je organizátor podujatia 

 
 
 
V prípade, ak ide o väčšiu plochu, priložte presnú mapku a vyznačte záber, 



povinný predložiť k oznámeniu súhlas 
oprávnených vlastníkov, prípadne 
užívateľov týchto priestorov alebo 
pozemkov. 

ak je to možné. 

Dátum konania:  Čas začatia:  
 

Čas ukončenia:  

Účel podujatia:  
 
 
Východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje:  
 
Predpokladaný počet účastníkov: 
Opatrenia, ktoré organizátor urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia 
účastníkov podujatia alebo životného prostredia: 
 
 
Vysvetlivky: 1 - právnická osoba,   2 - fyzická osoba 
 
Pokyny: 
Organizátor súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto oznámení za podmienok v zmysle 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
Organizátor je povinný dodržať pri konaní podujatia svoje povinnosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy – 
najmä zákon č. 315/1992 Zb. zákon č. 479/2008 Z.z  v platnom znení a to najmä: zabezpečiť verejný poriadok, 
riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť, 
zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje vrátane toho, 
aby všetky podávané, predávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví, 
spoľahlivo od seba oddeliť skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov, zriadiť 
usporiadateľskú službu, vyčleniť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny, v 
prípade závažného porušenia verejného poriadku podujatie prerušiť alebo skončiť, ak nie je možné obnoviť 
verejný poriadok iným spôsobom, dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, požiarne, technické a iné 
právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov a pod. 
Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.) 
Po ukončení zhromaždenia je usporiadateľ povinný dať priestor konania podujatia do poriadku. Čistenie ulíc 
a chodníkov je možné dohodnúť a objednať u spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 911 01 Trenčín, č.t. 
032/7437543 - 4, fax. 032/7437542. Odvoz odpadu u spoločnosti Marius Pedersen a. s., Zlatovská 2200, 911 05  
Trenčín, č.t. 032/6401340. 
V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať verejné kultúrne podujatie, môžete požiadať 
o pomoc útvar majetku mesta (MsÚ v Trenčíne), tel.: 032/6504221.  
 
V prípade, že sa nejedná o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, je potrebné vyjadrenie: 
 

1) Útvar ekonomický - dane a poplatky: (tel.: 032/6504304, 032/6504305, 0902925002)  
..................................................................................................................................................................................... 
 

2) Útvar životného prostredia a dopravy – zeleň: (tel.: 0326504425, 0902911149) 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
V Trenčíne dňa: 
 
Organizátor:                                .........................................  ......................................... 

pečiatka                                                     podpis  
 
Za Mesto Trenčín:                       .........................................  ......................................... 

 pečiatka                                                    podpis  
 

OZNÁMENIE 
o zámere usporiadať voľnú pouličnú aktivitu na území mesta Trenčín 



v zmysle VZN č.4/2005 
 

Názov účinkujúceho (meno 
a priezvisko) 

 

Trvalé bydlisko  Kontakt: 
tel., e-mail 

 

Názov a druh produkcie  
 

 

Miesto konania 
 

 

Dátum  Čas 
 

 

Obsahové zameranie: 
 
Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia: 
 
 
Pokyny: 
Účinkujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v Oznámení za podmienok v zmysle §7 Zákona 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.  
Účinkujúci je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas aktivity, zachovať príslušné autorsko-právne, daňové, 
zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným 
orgánom.  
Účinkujúci  zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku (zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – najmä § 27 a nasl.) 
Po ukončení aktivity je účinkujúci  povinný dať priestor konania aktivity do poriadku. Čistenie ulíc a chodníkov 
je možné dohodnúť a objednať u spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, č.t. 
032/7437543 - 4, fax. 032/7437542. Odvoz odpadu u spoločnosti Marius Pedersen a. s., Opatovská 1735 , 911 
05  Trenčín, č.t. 032/6401340. 
V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať voľná pouličná aktivita, môžete požiadať 
o pomoc útvar majetku mesta (MsÚ v Trenčíne), tel.: 032/6504462.  
Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na priestranstvách v pešej zóne a centre mesta, 
predovšetkým na týchto miestach: 
a)Mierové námestie 
b)Štúrovo námestie 
c)Sládkovičova ulica 
d)Vajanského ulica 
e)Hviezdoslavova ulica 
v čase od 9.00 hod do 20.00 hod. Maximálny  čas konania voľnej pouličnej aktivity na jednom z hore 
uvedených miest je 1 hodina.  
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
V Trenčíne dňa: 
 
 
Účinkujúci:                             .........................................  ......................................... 
                                                    Meno a priezvisko                                                           podpis  
 
Za Mesto Trenčín :                       .........................................  ......................................... 

       pečiatka                                        podpis  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


