
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici   podľa  článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

podľa  § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom SNR č. 

96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 11/2014   
o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách    
a verejnej hudobnej produkcii 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade s platnou právnou 

úpravou postupy pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí, voľných pouličných aktivít 

a hudobnej produkcii  na území mesta Nová Dubnica.  

 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

Pre účely tohto VZN sa rozumie:  

 

1. Podujatie verejnosti prístupné je také podujatie, ktoré sa koná pre individuálne 

neurčených návštevníkov.  

2. Verejné priestranstvo - za verejne prístupné miesta na účely tohto všeobecne 

záväzného nariadenia sa považujú miesta, ktoré  slúžia na verejné užívanie a miesta inak 

verejnosti prístupné, najmä ulice, námestie, chodníky, sídlisková zeleň, areály škôl,  detské 

a školské ihriská, pietne miesta, areál zdravia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti 

budov, čiže  priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda 

slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.  

3. Za centrálnu mestskú zónu na účely tohto VZN sa považuje Mierové námestie. 

4. Verejný poriadok sa pre účely tohto VZN rozumie zachovávanie zdravých podmienok a 

zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a to najmä dodržiavaním nočného pokoja za 

účelom zachovania pokojného stavu obyvateľov mesta, ale aj dodržiavaním podmienok 

podľa zákona o priestupkoch č.372/1990 Zb. § 47. Zdravými podmienkami sa rozumejú 

podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne 

ovplyvňujú. Zdravým spôsobom života obyvateľov mesta sa rozumie navodzovanie a 

trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by 

nad mieru primeranú  pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom 

čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu  výkonu práv iného, 

najmä nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi hluku, 

prachom, dymom,  plynmi, parami, pachmi, svetlom, tienením,  vibráciami a pod. Nočný 

pokoj je doba (časový úsek) od 22.00 hod. do 06.00  hod.  určený pre zabezpečenie 



zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia 

slušného  občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.  

5. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením 

na úrovni hlasitosti, ktorá neruší bežnú  hovorovú komunikáciu, pričom sa nejedná o 

verejnú hudobnú produkciu a nie je reprodukovaná z prevádzkovej jednotky (okien,  dverí, 

balkónov, vstupov do budovy a pod.) alebo sezónneho posedenia smerom do verejného 

priestranstva.  

6. Verejná hudobná produkcia je pre účely tohto VZN   najmä (živá hudba alebo hudba 

reprodukovaná technickým zariadením)  určená pre verejné kultúrne podujatia, najmä 

tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, koncertné vystúpenia 

hudobnej skupiny, živá hudba na počúvanie a spev.  

7. Neverejná hudobná produkcia  je  pre účely tohto VZN uzatvorená  akcia, ktorej 

účastníci sú individuálne určení, združujú sa  v prevádzkarni na základe pozvánok, 

klubových kariet, príslušností k rodine usporiadateľa alebo k firme usporiadateľa a pod. 

a akcia nie je verejnosti voľne prístupná. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 

 

Článok 3  

VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIA  

 

 

1. Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto VZN 

rozumejú 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, 

  g) kultúrno poznávacie zájazdy,  ktoré sa konajú pre individuálne neurčených  

                návštevníkov alebo firmy, školy a organizácie. 

 

 

Článok 4  

Usporiadateľ podujatia 

 

 Usporiadateľmi verejných kultúrnych podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.  

 

 

Článok 5  

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný písomne oznámiť zámer 

usporiadať podujatie na území mesta Nová Dubnica (ďalej len mesto) najneskôr 7 dní 

pred konaním podujatia na predpísanom tlačive. 



2. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote, najneskôr však tri 

dni pred konaním podujatia. Odôvodnenie uvedie usporiadateľ v písomnom oznámení.   

3. Oznámenie obsahuje označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie 

podujatia, miesto a čas jeho konania a telefonický kontakt na usporiadateľa. V jednom 

oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1  tohto VZN.  

4. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť neodkladne. 

5. Oddelenie kultúry a športu MsÚ:  

a)  písomne informuje o prijatí a vybavení oznámenia usporiadateľa, mestskú 

políciu, v prípade potreby technické služby - firmu TEKOS s.r.o 

b) vedie evidenciu o podaných oznámeniach  

6. Nesplnenie oznamovacej povinnosti môže byť dôvodom na zákaz podujatia podľa § 6 

zákona SNR č. 96/1991 o verejných kultúrnych  podujatiach (ďalej len zákon č. 96/1991).  

7. Usporiadatelia podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného 

zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitých predpisov, 

sa môžu dohodnúť s mestom na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.  

8. Ak podujatie usporiadané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, 

propagačnými, komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán a za 

týmto účelom dôjde k osobitnému užívaniu verejného priestranstva, usporiadateľ je 

súčasne povinný postupovať v  súlade s platným o miestnych daniach na území Mesta 

Nová Dubnica a uhradiť daň za užívanie verejného priestranstva na základe písomnej 

žiadosti, ktorú odovzdá na oddelenie kultúry a športu a na základe povolenia zaplatí daň 

v klientskom centre.   

 

 

Článok 6 

Miesto a čas konania podujatia 

 

1. Podujatia sa môžu konať spravidla v priestoroch a na priestranstvách, ktoré sa na 

takýto účel obvykle používajú. Ak sa má podujatie 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 iné podujatie, môže mesto 

navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na  jeho konanie, než sa uvádza v oznámení. 

2. Mesto 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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 
1)

. 

Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok 
2)

. 

4. Verejné kultúrne podujatia možno organizovať v čase a na miestach podľa prílohy č. 2 

tohto VZN.  

 

 

Článok 7  

Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa podujatia 

 

1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť  vhodné  podmienky  na uskutočnenie podujatia, 

zachovávať  poriadok  počas jeho priebehu,  dodržiavať príslušné autorskoprávne, daňové, 

zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné  právne  predpisy a umožniť výkon 

dozoru na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržanie 

maximálnej hlukovej záťaže šíriacej sa  z priestorov konania podujatia ustanovenej 

osobitným predpisom 
3)

.  



2. Pri pravidelne opakujúcich sa podujatiach musí byť čas ukončenia podujatia v súlade 

s rozhodnutím k nočnému prevádzkovému času danej  prevádzky. 

3. Ak podujatie konané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, propagačnými, 

komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán a za týmto účelom 

umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného 

priestranstva, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade s platným VZN  

o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica. 

4. Po ukončení podujatia,  ktoré sa konalo na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný 

uviesť miesto, na ktorom sa podujatie uskutočnilo do pôvodného stavu.  

 

___________________________________________________________________________ 
 

1) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov 

2) § 55 zákona č. 71/1967 Zb. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    

a vyhláška MZ SR č. 549/2007Z.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 8  

Povinnosti účastníkov podujatia 

 

1. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím 

by narušovali verejný poriadok a  pokojný priebeh podujatia, vzbudili verejné pohoršenie,  

poškodili alebo znečistili verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo 

verejnoprospešné zariadenie. 

2. Účastníci sú povinní rešpektovať zákaz požívania alkoholických nápojov na základe VZN 

6/2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Nová Dubnica. 

3. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo iné predmety,  ktorými možno ublížiť na zdraví. 

To neplatí, keď sú tieto predmety súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, 

výstroja a výzbroje ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo sú určené 

na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo 

zamestnania. 

4. Účastníci nesmú použiť pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie. 

5. Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 až 4, je povinný na pokyn 

usporiadateľa podujatie opustiť. 

6. Za priestupky proti verejnému poriadku možno uložiť pokutu podľa zákona o priestupkoch 

a tohto VZN. 

 

 

Článok 9 

Dozor mesta nad verejnými kultúrnymi podujatiami 

 

1. Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa čl.5 tohto 

VZN.  

2. Mesto  poveruje výkonom dozoru nad verejnými kultúrnymi podujatiami príslušníkov 

mestskej polície. Výkonom dozoru môže mesto písomne poveriť aj iných zamestnancov 

mesta,  tieto osoby sa pri výkone dozoru preukážu písomným poverením. 



3. Ak dozorný orgán zistí, že podujatie sa nekoná v súlade s oznámením o zámere usporiadať 

verejné kultúrne podujatie alebo je v rozpore so zákonom č. 96/1991 alebo týmto VZN, 

upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky, vyzve ho na odstránenie nedostatkov a 

upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.  

4. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže 

alebo ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie 

neoznámilo mestu v zmysle čl. 2  tohto VZN alebo že podujatie je v rozpore so zákonom č. 

96/1991.  

5. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení 

usporiadateľovi ústnym vyhlásením a informuje o tom bezodkladne mesto. Mesto doručí 

písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia usporiadateľovi do troch dní.  

 

 

Článok 10  

VOĽNÉ POULIČNÉ AKTIVITY  

 

1. Za voľnú pouličnú aktivitu pre potreby tohto VZN sa považuje taká pouličná aktivita a 

produkcia na verejných priestranstvách, ktorá tvorí zvláštnu formu prezentácie a nemá 

charakter podujatia podľa osobitných predpisov( Zákon SNR 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 ) a  neporušujú alebo neohrozujú verejný poriadok.  
 

 

Článok 11 

Predmet úpravy 

 

1. Predmetom úpravy voľných pouličných aktivít je predovšetkým ustanovenie a úprava 

pravidiel konania voľných pouličných aktivít s ohľadom na dodržiavanie verejného 

poriadku a zabezpečenia dohľadu nad pokojným stavom obyvateľov mesta Nová Dubnica. 
  

Článok 12 

Oznamovacia povinnosť 

 

1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť konanie voľnej pouličnej aktivity oddeleniu 

kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica  najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. 

Oddelenie kultúry a športu MsÚ:  

a) písomne informuje o prijatí a vybavení oznámenia usporiadateľa, mestskú políciu, 

v prípade potreby technické služby - firmu TEKOS s.r.o 

b) vedie evidenciu o podaných oznámeniach  

 

 

 

Článok 13 

Povinnosti účinkujúcich 

 

 

1. Účinkujúci v rámci aktivity nesmie:  

a)  používať ozvučovaciu techniku,  



b) hudobnú produkciu vykonávať v tesnej blízkosti  domova dôchodcov, kostola, 

pod oknami obytných budov, škôl,  

c)  stavať šiatre, prístrešky, pódiá, alebo iné stavby dočasného charakteru,  

d)  vzbudzovať svojim konaním a prejavom verejné pohoršenie,  

e)  rušiť, alebo ohrozovať verejný poriadok a znečisťovať verejné priestranstvo,  

f)  propagovať fašizmus, rasizmus, hanobiť národ, rasu, pôvod, náboženské 

vyznanie, politické alebo iné cítenie, ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky,  

d) obmedzovať a ohrozovať svojou aktivitou plynulosť chodcov,  

e) dopúšťať sa priestupku v zmysle zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. §47  

 

2. Voľné pouličné aktivity je možné vykonávať na vyhradených priestranstvách  v čase od 

09.00 hod. do 21.00 hod.  
 

 

Článok 14 

HUDOBNÁ PRODUKCIA  V REŠTAURAČNÝCH, KAVIARENSKÝCH A  LETNÝCH 

TERASÁCH 

 

1. Hudobná produkcia v reštauračných, kaviarenských a pohostinských zariadeniach sa riadi 

čl. 5 tohto VZN. V prípade povolenia hudobnej produkcie pripraví oddelenie kultúry 

a športu MsÚ oznamovací letáčik, ktorý vylepí mestská polícia na vchody okolitých 

obytných domov tak, aby obyvatelia   najbližšieho okolia boli oboznámení s pripravovanou 

hudobnou produkciou najneskôr tri dni pred konaním podujatia. 

2. Letnou terasou sa rozumie sezónne externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení 

reštauračného, kaviarenského, pohostinského a  cukrárenského  charakteru, ktoré sú 

zriadené v priamej väzbe na stále prevádzky na verejných priestranstvách alebo vo verejne 

prístupných priestoroch a plochách  v meste Nová Dubnica. 

3. Mesto Nová Dubnica  v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti prihliada najmä na 

zachovanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života  obyvateľov mesta a na 

dodržiavanie verejného poriadku v meste. 

4. Z dôvodu ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je povolené na letných 

terasách na území mesta Nová Dubnica používať iba prísluchovú hudbu. Hudobná 

produkcia nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo 

vonkajšom prostredí a prípustné  hodnoty určujúcich veličín hluku a infrazvuku vo 

vnútornom prostredí budov pre deň a večer. 
 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 15 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:  

a)  Mesto Nová Dubnica – poverení zamestnanci  

b)  Mestská polícia  

c)  poslanci MsZ  

d)  hlavný kontrolór mesta  

 

2. Mesto Nová Dubnica môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie pokutu do výšky 6638 eur ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia 

v zmysle §13 ods.9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 



 

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť pokutu v zmysle zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch.  

 
 

Článok 16 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Novej Dubnici  dňa 11.12.2014.   

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta, t.j. 1.1.2015  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

Ing. Peter Marušinec  

                                                                                                                                                               

Primátor mesta Nová Dubnica  

 



Príloha č. 1 

 

Oznámenie ID: FKU-01 

 

 

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 042/4433484, č. faxu: 042/4431919 

msu@novadubnica.sk 

www.novadubnica.sk 

Oznámenie o usporiadaní: 
 

a) verejného kultúrneho podujatia 

b) verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia 

v Meste Nová Dubnica  
(hodiacu sa možnosť zakrúžkujte) 

      

Usporiadateľ/Organizátor podujatia:  

(meno, priezvisko, adresa, č.tel.) 

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

 

Usporiadateľ/Organizátor - právnická osoba: 

(názov, štatutárny zástupca, adresa, č. tel.) 

 

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

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

Kontaktná osoba, č. tel. :.......................................................................................................................... 

Názov a obsahové zameranie podujatia: ................................................................................................. 

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

Časové rozpätie podujatia od......................     do..................... 

Predpokladaný počet účastníkov podujatia alebo kapacita miesta konania ........................................... 

Opatrenia, ktoré organizátor urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu  

bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia: 

 

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

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

Počet usporiadateľov /zabezpečujúcich poriadok/ ................. 

a spôsob ich označenia: ........................................................................................................................... 

Cena vstupeniek: .................. / 1 ks 

* v prípade pochodu 

Východiskové miesto:    .......................................................................................................................... 

Trasa: ....................................................................................................................................................... 

Miesto ukončenia podujatia: ................................................................................................................... 

 

 

V Novej Dubnici, dňa: ...............................     .................................................. 



Príloha č. 1 

 

Oznámenie ID: FKU-01 

 

 

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 042/4433484, č. faxu: 042/4431919 

msu@novadubnica.sk 

www.novadubnica.sk 

                                            podpis organizátora (pečiatka) 

 

Poučenie: 

 

1. Usporiadateľ v zmysle §5 zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach zodpovedá  

za utvorenie vhodných podmienok  na uskutočnenie podujatia, za zachovanie  poriadku  počas  

jeho priebehu, za dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, 

požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru 

mestskou políciou (aj náhodnou). 

 

2. Usporiadateľ je v zmysle zákona č.194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení 

neskorších zmien a doplnkov povinný splniť  všetky ustanovenia, týkajúce sa tomboly, ak sa 

rozhodne zaradiť  tombolu s losovaním do programu usporiadaného verejného podujatia. 

 

3. Organizátor  v zmysle § 4 zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových   a   

turistických  podujatiach je  povinný  okrem  iného  dodržiavať bezpečnostné,   zdravotnícke,  

hygienické,   požiarne, technické  a  iné  právne predpisy a umožniť  výkon dozoru mestskou 

políciou. 
 



Príloha č. 2 

 

Žiadosť o prenájom 

priestorov 
ID: FKU-02 

 

 

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 042/4433484, č. faxu: 042/4431919 

msu@novadubnica.sk 

www.novadubnica.sk 

ŽIADOSŤ o prenájom priestorov: 
 

a)sály kina Panorex 

b)foyer kina Panorex 

c) kultúrneho domu Kolačín 

d) Mierového námestia 

e) kultúrnej besedy 

f) iné ................................................................ 
(hodiacu sa možnosť zakrúžkujte) 

      

Žiadateľ: 
(meno, priezvisko, adresa, č.tel.) 

 

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

 

Žiadateľ - právnická osoba: 

(názov, štatutárny zástupca, adresa, č. tel.) 

 

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

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

Kontaktná osoba, č. tel. :.......................................................................................................................... 

Dôvod alebo obsahové zameranie: ......................................................................................................... 

Žiadam o prenájom na deň ..........................       Časové rozpätie - od..............     do.................. 

Periodicita:  jednorázovo – týždenne – mesačne  

(hodiacu sa možnosť zakrúžkujte) 

 

Predpokladaný počet účastníkov .............................. 

 

Opatrenia, ktoré organizátor urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu  

bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia: 

 

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

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

Počet usporiadateľov /zabezpečujúcich poriadok/ ................. 

a spôsob ich označenia: ........................................................................................................................... 

 

 

V Novej Dubnici, dňa ...........................     ................................................ 



Príloha č. 2 

 

Žiadosť o prenájom 

priestorov 
ID: FKU-02 

 

 

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 042/4433484, č. faxu: 042/4431919 

msu@novadubnica.sk 

www.novadubnica.sk 

                                            podpis organizátora (pečiatka) 

 

Súhlasím :  
 

Poznámka:................................................................................................................................................ 

 

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

 

 

V Novej Dubnici, dňa .................     ...............................................  

          vedúci odd. kultúry a športu 

 

 

Poučenie: 

 

1. Žiadateľ sa zaväzuje bezprostredne po ukončení podujatia uviesť priestory do pôvodného stavu, 

teda postarať sa o pôvodnú čistotu priestorov a priechodnosť príjazdových a prístupových 

komunikácií smerom k nim.  

 

2. Žiadateľ vedome preberá na svoju osobu alebo organizáciu hmotnú zodpovednosť za priestory 

a príslušný majetok, ktorý sa v nich nachádza, tiež za bezpečnosť všetkých účastníkov 

v príslušnom priestore a čase. Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné 

a protipožiarne opatrenia.  

 

3. V prípade verejnej hudobnej alebo audiovizuálnej produkcie v priestoroch Mesta Nová Dubnica 

prislúcha licenčná povinnosť žiadateľovi. Je osobou s ohlasovacou povinnosťou voči príslušnej 

organizácii pre autorské práva.  
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