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Obec Sirk, podľa §4 ods.3, § 6 ods.1 a §11 ods.4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov vydáva 
toto: 
 
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 6/2018 
o verejných kultúrnych podujatiach v obci SIRK 

 
 
 

I. ČASŤ 
Úvodné ustanovenia 

 
§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN”) je stanoviť podmienky usporadúvania 
verejných kultúrnych podujatí na území obce Sirk (ďalej len „obec“). 

 
§ 2 

Definícia pojmov 
 

(1) Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa na účely tohto VZN rozumejú verejnosti 
prístupné podujatia uvedené v §1 ods. 1) a 2) zákona c. 96/1991 Zb.., t.j. 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, 
f) artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. 
 
(2) Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov. 
 
(3) Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na podujatia uvedené v odseku 1, ktoré usporadúva Základná škola 
Sirk a konajú sa v priestoroch školy alebo školských zariadení, ak sú účastníkmi podujatia iba žiaci škôl. 
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II. ČASŤ 
Organizácia kultúrnych podujatí 

 
§ 3 

Oznamovacia povinnosť usporiadateľa podujatia 
 

(1) Usporiadateľ podujatia (ďalej len „usporiadateľ“) je povinný oznámiť obci zámer usporiadať podujatie 
najneskôr 7 dní pred jeho konaním. V oznámení je potrebné uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov 
a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. Vzor tlačiva oznámenia tvorí prílohu č.1 tohto VZN. 

(2) V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení 
je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne. 

(3) Usporiadateľ, ktorý organizuje podujatia pravidelne, môže v jednom oznámení uviesť viac podujatí. 

(4) V prípade, ak usporiadateľ plánuje organizovať podujatie v kultúrnom dome obce alebo vo vestibule 
kultúrneho domu, je potrebné aby toto oznámenie prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo obce Sirk. 

 
§4 

Miesta, ktoré sa na podujatia obvykle používajú 
 

(1) Na usporadúvanie podujatí sa v obci obvykle používajú tieto miesta: 
a) kultúrny dom (za poplatok - v zmysle schváleného Sadzobníku poplatkov obce Sirk), 
b) vestibul kultúrneho domu (za poplatok - v zmysle schváleného Sadzobníku poplatkov obce Sirk),  
c) pódium a priestor pri futbalovom ihrisku OFK Sirk, 
d) futbalové ihrisko OFK Sirk, 
e) verejné priestranstvo v okolí budovy COOP Jednota. 
 
(2) Ak sa má konať podujatie mimo miest, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, obec môže navrhnúť uspo-
riadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení. 

 
§ 5 

Všeobecné ustanovenia 
 

(1) Usporiadateľ / organizátor je povinný prihliadať na zámer podujatia a dôsledne rešpektovať ústavu SR, zákony 
SR a iné právne predpisy, vrátane ostatných VZN obce Sirk. 
 
(2) V prípade, že usporiadateľovi bola na realizáciu zámeru usporiadať podujatie poskytnutá dotácia z rozpočtu 
obce, nesmie na ňom dochádzať k nevyváženej, jednostrannej podpore akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo 
k neprimeranej a nevyváženej podpore akéhokoľvek kandidáta na ktorúkoľvek volenú funkciu. Uvedené sa vzťa-
huje aj na podujatia, v súvislosti s usporiadaním ktorých obci vznikajú priame výdavky z rozpočtu obce. 
 
(3) V prípade škody vzniknutej na majetku obce počas prípravy alebo konania podujatia zavinenej usporiadate-
ľom, tento zodpovedá za spôsobenú škodu podľa osobitných právnych predpisov. 
 

§ 6 
Kontrola a sankcie 

 
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať písomne poverení zamestnanci 
obce (ďalej len „dozorný orgán”). 
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(2) Dozorný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky 
podľa zákona č. 96/1991 Zb. môže mat ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a 
slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, 
že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore so zákonom c. 96/1991 Zb. 
 
(3) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi úst-
nym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. 
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok. 
 
(4) Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti 
podľa §3 tohto nariadenia, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných 
povinností usporiadateľa uložiť pokutu v zmysle § 7 zákona c. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych poduja-
tiach v znení neskorších predpisov do 332 eur. 
 
(5) Pri porušení tohto nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnika-
nie pokutu v zmysle § 27b ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 6 
638 eur.  

 
 

III. ČASŤ 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je príloha č.1. 

(2) Veci neupravené týmto VZN sa riadia platnou legislatívou a osobitnými predpismi Slovenskej republiky.  

(3) Na tomto VZN obce Sirk sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sirk dňa 25.6.2018 uznesením č.3/VI/2018. 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho zverejnenia. 

 
 
          Daniel FAKLA  
            starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZN vyvesené na pripomienkovanie dňa:  24.5.2018 
 
VZN schválené dňa: 25.6.2018 
 
Schválené VZN vyvesené dňa: 27.6.2018  
 
Nadobudnutie právoplatnosti VZN dňa: 11.7.2018 
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Príloha č. 1      

 

VZOR 
 

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie  
na území obce SIRK 

 
 

Obecný úrad Sirk 
Sirk 71 
049 64 Sirk  

 
 
Usporiadateľ 
 
Obchodné meno / meno a priezvisko    ............................................................................................................ 
 
Adresa sídla/trvalého pobytu     ............................................................................................................ 

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

 
Telefónne číslo, e-mail   ............................................................................................................ 
 
 

V súlade s ustanovením §3 zákona NR SR c. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v 
znení zmien a doplnkov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce 
SIRK: 
 
1. Miesto konania podujatia:   ............................................................................................................. 
 
2. Dátum a čas konania podujatia:   ............................................................................................................. 
 

od ............................... do ...............................h.* 
 
3. Názov podujatia  ....................................................................................................................................... 
 
4. Obsahové zameranie podujatia (t.j. druh a žáner podujatia, účinkujúci a pod.)  ............................................ 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

podpis (a pečiatka) usporiadateľa 
 

 

 

Poznámka: * V prípade opakujúcich sa podujatí priložte rozpis v prílohe 


