VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O VOĽNÝCH POULIČNÝCH AKTIVITÁCH SLOBODNÝCH UMELCOV
Číslo : 6/2009

Piešťany 08. 10. 2009

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na základe § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadenie v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti .
§1
VOĽNÉ POULIČNÉ AKTIVITY
1. Za voľnú pouličnú aktivitu pre potreby tohto nariadenia sa považuje taká pouličná činnosť
a produkcia na verejných priestranstvách, ktorá tvorí zvláštnu formu prezentácie a nemá
charakter podujatí podľa osobitných predpisov (Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov). Je to umelecký prejav alebo
aktivita jednotlivca či skupiny, ktorou na verejnom priestranstve predvádza osobný talent,
vlastnú tvorbu, alebo záľuby z oblasti výtvarnej, hudobnej, hovoreného slova a pod.
pričom na uvedené podujatia nevyberá vstupné.
2. Účinkujúci v rámci aktivity nesmie :
- používať ozvučovaciu techniku,
- hudobnú produkciu vykonávať v tesnej blízkosti nemocníc, liečebných domov ako aj
kultúrnych zariadení, kostolov a modlitební v čase kedy sa v týchto konajú príslušné
aktivity alebo pod oknami obytných budov,
- stavať šiatre, prístrešky, pódiá alebo iné stavby dočasného charakteru,
- vzbudzovať svojím konaním a prejavom verejné pohoršenie,
- rušiť alebo ohrozovať verejný poriadok a znečisťovať verejné priestranstvo,
- propagovať fašizmus, rasizmus, hanobiť národ, rasu, pôvod, náboženské vyznanie,
politické alebo iné cítenie, podnecovať nenávisť a neznášanlivosť alebo inak porušovať
Ústavu republiky a jej právne predpisy,
- ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a obecenstva.
3. Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na vyhradených priestranstvách na území
mestskej pešej zóny a to :
- Winterova ulica – v úseku od hotela Lipa po fontánku pred hotelom Eden,
- Sady A. Kmeťa,
- Kolonádový most – v celej dĺžke,
- Námestie slobody
v čase od 9.00 – 22.00 h.
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§2
SANKCIE
1. Primátor mesta môže uložiť pokutu do výšky 6 638 € právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia, v zmysle
§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, je porušenie povinností ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh Mesta Piešťany.

§3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská
polícia v rozsahu svojich zákonných oprávnení.
2. V prípade nedodržania podmienok stanovených v § 1 ods. 2 môže byť orgánmi Mestskej
polície voľná pouličná aktivita okamžite ukončená.
§4
ÚČINNOSŤ
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov bolo schválené uznesením MsZ č. 133/2009 a nadobúda účinnosť
dňom 01. 12. 2009.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN Mesta
Piešťany o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov a oznamovacej
povinnosti usporiadateľov zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí č.21/2004 zo
dňa 10. 12. 2004

Ing. Remo Cicutto v. r.
primátor mesta Piešťany
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