Všeobecne záväzné nariadenie . 35/1996
Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná na svojom 16. zasadnutí konanom d a 19.6.1996
uznesením . 83-19/VI-1996-MsZ na základe § 11 ods. 3 písm. d) a § 4 ods. 3 písm. d) zákona
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona
.96/91 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákona .46/89 Zb. o ochrane pred
alkoholizmom a inými toxikomániami vydáva toto
Všeobecnezáväznénariadenie
. 35

o podmienkach konania verejných podujatí na území mesta D
obšiná
§1
Verejným kultúrnym podujatím sa v zmysle tohto nariadenia rozumejú verejnosti prístupné :
a. hudobné a tane né produkcie,
b. tane né zábavy a iné akcie v oblasti spolo enskej zábavy.
Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná preindividuálne neur ených
návštevníkov.

§2
Usporiadate mi podujatí môžu by právnické alebo fyzické osoby. Usporiadate je povinný :
a. oznámi konanie verejného kultúrneho podujatia správnemu oddeleniu Mestského
úradu v Dobšinej najneskôr 3 dni pred jeho konaním,
b. oznámi každé podujatie samostatne,
c. oznámenie musí obsahova nasledovné :
o meno, adresu usporiadate a
o miesto konania podujatia, as
o výšku stanoveného vstupného
o obsahové zameranie, pre akú vekovú kategóriu je ur ené a i bude podávaný
na podujatí alkohol
o menovite uvies usporiadate skú službu
o po et požadovaných vstupeniek,
d. V prípade, že sa na podujatí podáva alkohol zabezpe i , aby neboli na podujatí
prítomné osoby mladšie ako 18 rokov,
e. zabezpe i , aby sa na podujatí po 20.00 hod. nenachádzali osoby mladšie ako 14
rokov,
f. zabezpe i , aby sa na podujatí po 22.00 hod. nenachádzali osoby mladšie ako 18
rokov,
g. zabezpe i riadne pou enú usporiadate skú službu v primeranom po te na 100
ú astníkov jedna takáto osoba, ktorá musí by vhodne ozna ená. Usporiadate ská

služba musí by pou ená pre prípad požiaru, alebo inej nepredvídate nej udalosti, pri
ktorej by mohlo dôjs kohrozeniu zdravia ú astníkov.

§4
1. Usporiadate je povinný prevzia si na referáte kultúry MsÚ v Dobšinej evidované
vstupenky v po te aký je uvedený na oznámení.
2. Usporiadate je zodpovedný za riadny predaj vstupeniek každej osobe, ktorá zaplatí
vstupné, musí by odovzdaná vstupenka, na ktorej je uvedený dátum konania
podujatia, výška vstupného a pe iatka MsÚ.
3. Usporiadate do 3 dní od podujatia odovzdá druhé asti z evidovaných vstupeniek.
Pod a po tu predaných vstupeniek zaplatí miestny poplatok zo vstupného vo výške
15% v zmysle VZN o miestnych poplatkoch.
4. Každé podujatie je povinný vyú tova samostatne.
5. V prípade straty vstupeniek uhradí usporiadate miestny poplatok vo výške, ktorý
bude stanovený pod a po tu vstupeniek vydaných na MsÚ.

§5
1. Výkonom dozoru sú poverení pracovníci mestskej polície.
2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia sú oprávnení vykonáva :
o poverení pracovníci mestského úradu,
o
lenovia mestskej polície,
o poverení poslanci a lenovia komisií pri MsZ.
3. Pri zistení závažného porušenia VZN a neplatení poplatkov zo vstupného a v prípade
ohrozenia zdravia ú astníkov podujatia môže primátor mesta konanie podujatia
zakáza .

§6
Závere né ustanovenia :
Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok v zmysle § 46 zák. 372/90
Zb. o priestupkoch. Priestupca (usporiadate ) môže by postihnutý priamo na mieste pokutou
do výšky 500,-Sk v blokovom konaní, alebo pokutou do výšky 1.000,-Sk príslušným úradom
miestnej štátnej správy.
Za porušenie tohto nariadenia, v zmysle § 13 ods.3, zákona . 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení zmien a doplnkov, môže primátor mesta uloži pokutu právnickej osobe do výšky
10.000,-Sk.1/
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos po uplynutí 15. d a po jeho vyhlásení.
V Dobšinej, d a 19.6.1996
Karol H o r n í k

primátor mesta
----1/

§ 7 zákona SNR . 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

