
Verejné pripomienkové konanie 
v zmysle § 6 ods. 3, ods. 4 zákona č. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Obecný úrad Lúka dáva zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke Obce Lúka  na 

verejné pripomienkové konanie 

 

 

 

NÁVRH 
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lúka 

č. 1/2020 

o verejných kultúrnych, telovýchovných , športových 

a turistických podujatiach na území obce Lúka 

 

K návrhu všeobecne záväzného nariadenia Obce Lúka môžu právnické osoby a fyzické 

osoby uplatňovať pripomienky v písomnej forme na adresu úradu: Obec Lúka, Obecný úrad 

č. 205, 916 33 Lúka, elektronicky na adresu: obecluka@stonline.sk ústne do zápisnice na 

obecnom úrade, a to do 04.07.2020 v úradných hodinách. 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 

 

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené. 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 24.06.2020 

Zvesené: 

 

 

 

 

 



 

Návrh 

VZN č. 2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lúka v zmysle §4 ods. 3 písm. h) a §6 v spojení §11 ods. 4 písm. 

g)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa 

zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákona č. 315/1992 Zb. 

o verejných, telovýchovných, športových a turistických podujatiach vydáva Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2020 o verejných kultúrnych, telovýchovných , športových 

a turistických podujatiach na území v obci Lúka 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť postup pri organizovaní verejných 

kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území obce Lúka 

 

2. Verejnými kultúrnymi podujatiami podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné : 

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, 

b) hudobné produkcie (koncerty populárnej a vážnej hudby), 

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, plesy, diskotéky 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. 

 

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

návštevníkov. 

 

                                                              Čl. 2 

                                              Organizátor - Usporiadateľ 

 

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

právnické osoby. 

 



                                                             Čl. 3 

                                                   Oznamovacia povinnosť 

 

1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce 

Lúka na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom 

prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne, najneskôr však do 3 dní. 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) predpokladaný počet účastníkov, 

d) opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu 

bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia. 

 
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 
2) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

 

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, resp. u cudzincov pasu) 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. 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. 

6. Oznámenie o konaní verejného kultúrneho, telovýchovného, športového alebo turistického 

podujatia sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN. 

 

                                                           Čl. 4 

                                           Miesto konania podujatia 

 

1. Ak sa má podujatie konať mimo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, 

môže obec Lúka prostredníctvom obecného úradu navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na 

jeho konanie, než sa uvádza v oznámení. 

 

2. Obec Lúka 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. 

 

4. 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)Zák. č. 71/1967 Zb. 

                                                            Čl. 5 

Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa pri organizovaní verejných kultúrnych, 

telovýchovných, športových a turistických podujatí 

 

1. Usporiadateľ je povinný : 

a) dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, požiarne, technické, autorsko-právne, 

daňové a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov, 

b) zabezpečiť verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie 

koná a v priestoroch bezprostredne k nim patriacich, 

c) v priestoroch a na priestranstvách umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, 

ktorý zodpovedá ich projektovanej kapacite. 

d) 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, 

e) zriadiť usporiadateľskú službu, vyčleniť potrebný počet členov usporiadateľskej služby, 

viditeľne službu označiť, poučiť ju a dať jej záväzné pokyny, 

f) riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení a riadne 

ho skončiť, 

g) v prípade závažného porušovania verejného poriadku podujatie prerušiť alebo skončiť, ak 

nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom, 

 

2. 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, zbraň 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 závažným spôsobom narúšajú priebeh podujatia. 

 

                                                             Čl. 6 

                                          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. 

 

                                                             Čl. 7 

                                                    Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

- starosta obce, 

- hlavný kontrolór obce, 

- poslanci obecného zastupiteľstva, 

1. poverení zamestnanci obce a členovia komisií obecného zastupiteľstva. 

2. Písomne poverená osoba obcou môže : 

2. podujatie zakázať alebo prerušiť, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody. 

3. podujatie zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo je v rozpore s 

týmto nariadením. 

3. Rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení oznámi kontrolný orgán 

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. 

 

                                                             Čl. 8 

                                                           Sankcie 

 

1. Podľa zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľovi, ktorý je 

právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie 

podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť 

pokutu do 331,93 €. 

 

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. Podľa § 10 zákona c. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických 

podujatiach za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie alebo pokračovanie v 

podujatí, ktoré bolo zakázané, alebo za porušenie inej dôležitej povinnosti podľa tohto zákona 

môže obec uložiť organizátorovi podujatia pokutu do 995,81 €. 

 

4. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, za 

porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov uložiť pokutu do 6638,78 €. 

 

5. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia, zák. č. 

96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zák. č. 315/1992 Zb. o verejných 

telovýchovných, športových a turistických podujatiach, sa kvalifikuje ako priestupok a 



prerokúva sa podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

                                                             Čl. 9 

                                               Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Lúka na svojom 

zasadnutí dňa      uznesením č. xx/2020. 

  

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľských subjektov podľa osobitných 

predpisov. 

 

V Lúke, 23.06.2020 

 
 

                                                                                                                                    Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                   starosta obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Športové podujatia                                                                        Príloha č. 1 

 
Organizátor podujatia: ................................................................................................................. 

Názov podujatia : ........................................................................................................................ 

Označenie podujatia: .................................................................................................................... 

Deň a čas konania: ....................................................................................................................... 

Miesto konania : ........................................................................................................................... 

Počet divákov: .............................................................................................................................. 

Počet súťažiacich: ........................................................................................................................ 

Dĺžka konania: ............................................................................................................................. 

Hlavný usporiadateľ: ................................................................................................................... 

Počet usporiadateľov: ................................................................................................................... 

SBS: ............................................................................................................................................. 

Bezpečnostné opatrenia: .............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

Dátum podania: 

............................................................. 

Dátum prijatia: pečiatka a podpis 

 

 

 

Súhlasím – nesúhlasím s konaním podujatia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                          Príloha č. 2 

Kultúrne podujatia 

 
Organizátor podujatia: ................................................................................................................. 

Názov podujatia : ........................................................................................................................ 

Označenie podujatia: .................................................................................................................... 

Deň a čas konania: ....................................................................................................................... 

Miesto konania : ........................................................................................................................... 

Počet divákov: .............................................................................................................................. 

Počet súťažiacich: ........................................................................................................................ 

Dĺžka konania: ............................................................................................................................. 

Počet usporiadateľov: ................................................................................................................... 

Bezpečnostné opatrenia: .............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

.............................................................................................................. 

Dátum podania: 

............................................................. 

Dátum prijatia: pečiatka a podpis 



 

 

 

Súhlasím – nesúhlasím s konaním podujatia                                                                                            


