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Dôvodová správa
Predkladáme návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany (ďalej len VZN) o voľných
pouličných aktivitách, ktoré nahrádza doteraz platné VZN o voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov č. 6/2009 z 8.10.2009.
V ostatnom období sa rozšíril počet účinkujúcich v rámci vykonávania voľnej pouličnej aktivity
v našom meste. Mnohí z nich v tom vidia len zárobkovú činnosť, ktorá však nemá nič spoločné
s umením či kultúrnym vystúpením na spríjemnenie atmosféry v našom meste. Viacerí vystupujú
ustavične na tých istých miestach dlhé hodiny, čím znepríjemňujú chvíle obyvateľov či
návštevníkov mesta. Niektorí z nich si dokonca uzurpovali svoje miesto, kde nikto iný nemôže
účinkovať. Sú medzi nimi aj takí, ktorí svojím výzorom, vystupovaním a správaním vzbudzujú skôr
pohoršenie.
Návrh predkladaného VZN vychádza z potreby novelizovať doteraz platné VZN z viacerých
dôvodov:
•

Potreba skultivovania aktivít pouličných umelcov,

•

Aktualizácia vymedzenia miest, kde je povolená voľná pouličná aktivita (aj v súvislosti
s rekonštrukciou Kolonádového mosta)

•

stanovenie povinností účinkujúcich,

•

ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami pri používaní hudobnej produkcie
v uliciach nášho mesta a iných verejných aktivít.

Predkladaný návrh VZN je v súlade s právnym poriadkom SR a nebude mať negatívny dopad na
rozpočet mesta.
Z názvu sme oproti predchádzajúcemu VZN odstránili spojenie „slobodný umelec“. Do roku 2013
mohli slobodné povolania využívať „benefit“ vyhnúť sa plateniu odvodov do Sociálnej poisťovne.
Zmenou zákona sa príjmy autorov a umelcov prvýkrát posudzovali na účely vzniku povinného
poistenia ako príjmy samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) k 1. júlu 2013 s povinnosťou
platiť sociálne poistenie, ak príjmy presiahli 4830 eur.
Okrem toho výkon slobodného povolania (slobodný umelec) môže mať právny základ v zákone č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), ide
napríklad o autorov, hudobníkov, spisovateľov alebo umelcov.
Fyzické osoby vykonávajúce slobodné povolanie, ktoré majú povinnosť mať pridelené IČO, sa
spravidla registrujú na Štatistickom úrade osobne (sami).
V záujme evidencie pouličných umelcov a ich aktivít na vyhradených priestranstvách, ale aj
v záujme vyššej úrovne vystupujúcich umelcov a ich regulácie s ďalšími aktivitami v meste sme
zaviedli oznamovaciu povinnosť.
Z pôvodného VZN sme vypustili z § 2 odst. 1 text:
„Primátor mesta môže uložiť pokutu do výšky 6 638 EUR právnickej alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia, v zmysle....“ nakoľko toto
VZN sa netýka podnikateľských aktivít a nejde ani o činnosť právnických osôb alebo fyzických
osôb oprávnených na podnikanie.
Návrh VZN bol prerokovaný s Odborom právnym a klientskeho centra, Odborom stratégie
a rozvoja mesta, ako aj so zástupcom náčelníka Mestskej polície Piešťany. Ich pripomienky boli
zapracované do návrhu.
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(NÁVRH)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O VOĽNÝCH POULIČNÝCH AKTIVITÁCH
Číslo : .../2021

Piešťany ....................... 2021

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na základe § 4 ods. 3 písm. h), n) v spojitosti s ods. 5
písm. a) bod 5., v zmysle § 2b ods. 1 ako aj podľa § 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 nariadení.
§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, tanečnej, hudobnej, scénickej,
hovoreného slova a pod., pričom na uvedené podujatia nevyberá vstupné (za vstupné
sa nepovažuje dobrovoľný príspevok) a ktorými sa neohrozuje alebo neporušuje verejný
poriadok.
2. Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný
verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné
užívanie.1
§2
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
1. Voľné pouličné aktivity na verejných priestranstvách na území mesta Piešťany možno
vykonávať len po predchádzajúcom písomnom oznámení mestu. Tlačivo je na:
https://www.piestany.sk/obcan/tlaciva-na-stiahnutie-1/. Účinkujúci v oznámení uvedie svoje
identifikačné údaje, t. j. meno a adresu, ďalej názov a obsahové zameranie podujatia,
miesto a presný čas jeho konania.
2. Oznámenie musí byť doručené mestu vopred, najneskôr deň pred konaním voľných
pouličných aktivít.
3. Príslušný interný útvar Mestského úradu Piešťany vedie evidenciu oznámených voľných
pouličných aktivít.
§3
MIESTO A ČAS KONANIA VOĽNÝCH POULIČNÝCH AKTIVÍT
1. Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na vyhradených priestranstvách v čase od
09.00 hod. do 21.00 hod.
2. Voľné pouličné aktivity možno vykonávať na týchto verejných priestranstvách:
__________________________________________________________________________________________
1 §2b ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

• Ulica Winterova – v úseku od hotela Lipa po fontánku pred hotelom Eden
• Sad A. Kmeťa
• Nám. slobody
3. Na jednom verejnom priestranstve možno v tom istom čase usporiadať spravidla iba jednu
voľnú pouličnú aktivitu zvukového charakteru.

4. Ak sa má aktivita konať mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel

obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase má podľa skôr
doručeného oznámenia konať iná pouličná aktivita alebo verejné kultúrne podujatie, môže
mesto navrhnúť účinkujúcemu iné miesto na jej konanie. V prípade väčšieho záujmu
o niektoré miesto majú prednosť vždy verejné kultúrne podujatia organizované a oznámené
v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších
predpisov.
§4
Povinnosti a obmedzenia účinkujúcich

1. Účinkujúci sú povinní dodržiavať tieto podmienky:
a) voľné pouličné aktivity nesmú obmedzovať pokojný stav obyvateľov mesta, najmä
nesmú obťažovať hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavov obyvateľov mesta
a verejnosť;
b) nesmú používať ozvučovaciu techniku;
c) hudobnú produkciu nesmú vykonávať v bezprostrednom okolí zariadení zdravotnej
starostlivosti, liečebných domov, škôl a školských zariadení, kostolov a iných budov
vyžadujúcich tiché prostredie v čase ich prevádzky, alebo pod oknami obytných domov;
d) nesmú stavať šiatre, prístrešky, stánky, pódiá alebo iné stavby dočasného charakteru s
výnimkou oprávneného a povoleného záberu verejného priestranstva v súlade s VZN
mesta Piešťany č. 2/2015;
e) nesmú vzbudzovať svojím konaním a prejavom verejné pohoršenie;
f) nesmú rušiť alebo ohrozovať verejný poriadok a znečisťovať verejné priestranstvo;
g) nesmú 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;
h) nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky, plynulosť chodcov a zásobovania;
i) nesmú sa dopúšťať priestupku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 372/90 Zb.,
najmä v zmysle jeho § 47, § 48.;
j) musia dodržiavať verejný poriadok a čistotu, nevzbudzovať verejné pohoršenie
neslušným alebo hlučným správaním, nekonať výtržnosti, neznečisťovať' verejné
priestranstvo a neobťažovať okoloidúcich, nefajčiť a nepožívať alkoholické nápoje;
k) mladší ako 15 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby;
l) musia medzi jednotlivými hudobnými aktivitami dodržiavať vzdialenosť najmenej 50
metrov.
2. V priebehu dňa môže hudobná produkcia na jednom mieste a v prípade záujmu iných
účinkujúcich trvať maximálne jednu hodinu, aby sa účinkujúci mohli striedať.
3. Ak sa na verejných priestranstvách uvedených v § 3 ods. 2 má konať podujatie podľa
osobitných predpisov2, takéto podujatie má prednosť pred aktivitou. Účinkujúci má právo
v čase podujatia vykonávať oznámenú aktivitu na iných miestach verejného priestranstva.
4. Aktivity s otvoreným ohňom, bubnovanie (perkusie, africké bubienky a pod.) je možné
vykonávať len na Námestí slobody.

§5
SANKCIE
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať príslušníci Mestskej polície
mesta Piešťany a poverení zamestnanci MsÚ Piešťany.
2. Priestupkom proti poriadku v správe 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.
§6
ÚČINNOSŤ
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách
slobodných umelcov bolo schválené uznesením MsZ č. ..... a nadobúda účinnosť dňom
...................
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN Mesta
Piešťany o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov č. 6/2009 zo dňa
08.10.2009.

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany
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Napr. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov; Zákon SNR č. 96/1991
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

