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~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 6/2012 

z 25. septembra 2012 

o voľných pouličných aktivitách 

Miestne zastupiteľstvo mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto podľa § I S ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady Č. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady Č. 
36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisova článku 18 ods. 4 písm. a) 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

§ l 
Úvodné ustanovenie 

11 / Všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len "nariadenie") ustanovuje podmienky pre 
vykonávan ie voľn)'ch pouličných aktivít na území mestskej časti Brati slava Staré-Mesto (ďa l ej 

len "mestská čast" '). 

/2/ Za voľnú pouličnú aktivitu (ďalej len "aktivita") pre úče l y tohto nariadenia sa 
považuje taká pouličná produkcia na verejných priestranstvách, ktorá je zvláštnou formou 
prezentácie a nemá charakter podujatia podľa osobitných predpisov. I I Je to umelecký prejav 
alebo aktivita jednotl ivca alebo skupiny z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej , scénickej alebo 
hovoreného slova, ktorým účinkujúci predvádzajú na verej ných priestranstvách svoj talent, 
vlastnú tvorbu , záľubu, nevyberajú pri tom vstupné (za vstupné sa nepovažuje dobrovoľný 
príspevok) a ktor)'mi sa neohrozuje alebo neporušuje verejný poriadok. 

§2 
Povolenie 

11 / Na základe písomnej žiadosti môže starosta povoliť voľnú pouličnú aktivitu najdlhšie 
na obdobie jedného roka. Po uplynutí tohto obdobia môže účinkujúc i znovu požiadať o vydanie 
povolenia. 

/2/ Aktivitu možno povoliť , ak je v súlade s týmto nariadením a nie je v rozpore so 
záujmami mestskej časti a verej ným poriadkom. 

§3 
Registrácia 

11 / Aktivity na území mestskej časti možno vykonávať na základe písomného povolenia 
a po zaregistrovaní v určenom čase a presne vymedzenom mieste . Bez povolen ia podľa § 2, len 
na základe regi strácie možno aktivitu vykonávať v kalendárnom roku najdlhšie po dobu 
siedmich kalendárnych dní. 

II Zákon SNR Č. 96/1 991 Zb. o verejn)'ch kultlJrnych podujatiach. 



/2/ O registráciu aktivity musí požiadať osobne účinkuj úc i starší ako 15 rokov naj neskôr 
v deľí začatia aktivity. 

/3/ Aktivitu možno zareg i s trovať naj viac na dobu troch mesiacov. 
/4/ Účinkujúc i je povinný ihneď po zaregistrovaní aktivity podať písomné oznámenie 

o vzniku daňovej povinnosti2
/ a vyrubenú daií zapl atiť do pokladne miestneho úradu. 

§4 
Miesto a čas konania aktivít 

/ 1/ Aktivity možno vykonávať na týchto verejných priestranstvách v mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto: 
Poštová ul. (od podchodu na Hodžovo nám. po Obchodnú ul.), Michalská ul. , Ventúrska ul. 
(okrem úseku od Michalskej ul. po Zelenú ul.), Sedlárska ul. , Rybárska brána, Laurinská ul. , 
Panská ul. , Biela ul. , Zámočnícka ul. , Hviezdoslavovo námestie, Fajnorovo nábrežie a nábrež ie 
Dunaja od Fajnorovho nábrežia až po Dvorákovo nábrežie, Beblavého ul. , Rybné námestie, 
Hodžovo námestie, Námesti e SNP, Hlavné námestie, Františkánske námesti e, Hurbanovo 
námesti e, Župné námestie a Kamenné námesti e. 

/2/ Na Hviezdoslavovom námestí, ktoré je promenádou a oddychovou zónou, l11e sú 
povolené hudobné aktivity. 

/3/ Akti vity možno vykonávať v období: 
máj - október v dľíoch pondelok až št vrtok, 

v dľíoch piatok až nedeľa 
november - apríl v dľíoch pondelok až štvrtok, 

v dľíoch piatok až nedeľa 

od 17,00 h do 21,00 h, 
od 14,00 h do 2 1,00 h, 
od 17,00 h do 20,00 h, 
od 15,00 h do 20,00 h . 

/4/ V priebehu dľía na jednom mieste, môže byť účinkujúcemu zaregistrovaná hudobná 
produkcia v trvaní maximálne jednej hod iny. Po uplynutí tohto času si účinkujúci musí zvo liť 

iné miesto pre aktivity v súlade s registráciou. 

/5/ Výtvarné akti vity, živé sochy a pantomíma sa môžu vykonávať v čase od 10,00 h do 
2 1,00 h. 

/6/ Akti vity: a) s otvoreným ohľíom 

bl bubnovanie (perkusie, africké bubienky a pod. ), 
je možné vykonávať len na Poštovej ulici , Kamennom námestí , na nábreží Dunaja od Fajnorovho 
nábrežia po Dvorákovo nábrežie a Rybnom námestí. 

/7/ Ak sa na verejn)'ch priestranstvách uveden)'ch v odseku l má konať podujatie podľa 
osobitn)'ch predpisov// takéto podujatie má prednost' pred akt ivitou. Účinkujúci má právo v čase 
podujat ia vykonávať registrovanú akt ivitu na in)'ch komunikáciách uvedených v registrácii , a to 
v pôvodne registrovanom čase. 

2/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej čast i Bratislava - Staré Meslo č.8/20 J I o miestnej drm i za užívan ie verejného 
priestranstva na území mestskej časti Bratislava - Staré lvleSIO. 

I I Napr. zákon Č. 8411990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. 
Zci.koll SNR Č. 961199 1 Zb. o verejn)'ch kultllrnych podujatiach. 
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§5 
Ďalšie podmienky pre vykonávanie aktivít 

11 / Účinkujúc i v rámci svojej aktivity musí dodržiavať ti eto záväzné podmienky: 
a) miesto a čas aktivity uvedenej v registrácii , 
b) hudobné akti vity predvádzať len akustickými nástroj mi (nepouž ívať ozvučovaciu 

techniku , hudbu reprodukovanú teclmickým zariadením ako napr. rádiom, CD 
prehrávačom, magnetofónom ), 

c) nevykonávať hudobnú aktivitu vo vzdialenosti menšej ako 40 m od predškolských, 
školských a kultúrnych zariadení, detsk)'ch a športových ihrísk, 
vel'vyslanectiev v dobe ich prevádzky, cintorínov, kosto lov, modlitební a nemocníc, 

d) registrované miesto nezaberať postavením šiatra, stánku , pódia alebo inej stavby 
dočasného charakteru, 

e) neobmedzovať aktivitou chodcov, 
f) dod rži avať verej ný poriadok a či stotu , nevzbudzovať verejné pohoršenie nes lušným 

alebo hlučným správaním, nekonať výtržnosti , nezneč i sťovat' verejné priestranstvo a 
neobťažovať okoloidúcich, nefaj č it' a nepož ívať alkoholi cké nápoje4

, 

g) účin kuj úci mladší ako 15 rokov musia byť v spri evode dospelej osoby, 
h) akt ivitou nepopierať a neobmedzovať osobné, alebo iné práva občanov, neurážať 

náboženské vyznanie, soc iálne postavenie, nepodnecovať k násili u a lebo nenávisti 
voč i skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, 
národnosti , farbe pleti , etni ckej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské 
vyznanie, nepropagovať fašizmus, rasizmus, komuni zmus, 

i) na verejných priestranstvách uvedených v § 4 ods. I a ods. 2 nevykonávať aktivity tak , 
aby bo li ohrození, alebo obmedzení účastníc i cestnej premávky, úč i nkujúc i j e 
povinn)' dodrž iavať ustanovenia cestného zákona;!, 

j) medz i jednotlivými hudobnými aktivitami dodrž iavať vzd i a lenosť najmenej 50 m. 

/2/ Pre prípadné uskutočiíovani e ambulantného predaja súvisiaceho s aktivitou platia osobitné 
d · 6! pre pi sy . 

/3/ V prípadoch osobitného zretel'a môže starosta ude liť v)'nim ku na dodržiavanie vzd ialenosti 
podl'a odseku I písm. c). 

§6 
Kontrola dodržiavania nariadenia 

/ 1/ Ko ntro lu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať prís lušníci Mestskej 
po lície hlavného mesta SR Brati slav/' a poverení zamestnanci mestskej časti 8) 

/2/ Účin kujúc i sa musí pri kontro le preukázať ori ginálom povolenia a platnej registrácie, 
v prípade úč i nkovani a do siedmich kalendárnych dní, orig inálom plat nej registrácie. 

41 VSeobecne závtizné nariaden ie mestskej čast i Bratislava- Stare MeSIO Č. 12/20 11 o dodrž iavani čisloty a poriadku na územi 
mestskej časti Brati slava - Staré 1\<lc510. 
VSeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré tI.'lesto Č. 5/201 1 o zákaze požívania. predaja a podávan ia 
alkohol ick)'ch nápojov na verejne prístupn)'ch miestach na územi mestskej čast i Bratislava - Staré Mesto. 

5) * 8 zákona Č. 135/ 1961 Zb. o pozcmll)'ch komun ikáciách !cestn)' zákonI v znen í neskorších predpisov. 
6) Všeobecne záväzné nariadenie mcstskej čast i Bratislava - Staré Mesto C. 1/20 12 o podmienkach predaja v)'robkov 

a poskytovaní služieb na trhov)'ch miestach v mestskej čast i Brat islava - Staré Mesto. 
7) Zákon Slovenskej národnej rady C. 564/ 199 1 Zb. o obecnej polícii v zneni neskorších prcdpisov. 
8) * 84 zákona Slovcnskej národncj rady C. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorš ích predpisov. 
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§7 
Sankcie 

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť uložená pokuta podl'a osobitných 
predpisov.91 

§8 
Záverečné ustanovenie 

11/ Registrácie aktivít vykonané pred ÚČilillOSťOU tohto nariadenia sa považujú za 
registrácie podl'a tohto nariadenia. 

/2/ Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti účinkujúc ich podl'a osobitných 
predpisov. IOI 

§9 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Č. 7/2007 o vol'n)'ch pouličných aktivitách v znení všeobecne záväzného nariadenia Č . 9/2007. 

§ 10 
Účinnost' 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 20 12. 

--;r, 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

- 1 • 

Schválené uznesením miestneho zastupitel'stva Č. 82/20 12 zo dňa 2S.septembra 2012. 

9) Zákon Č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej repub li ky Bratislave v znení neskorších predpisov. 
Zákon Č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

10) napr. zákon Slovenskej národnej rady Č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znen í neskorších predpisov, zákon Č. 2 19/ 1996 Z. z. 
o ochrane pred zneužívaním alkoho li ck)'ch nápojov a o zriad'ovaní a prevádzke prot ialkoho lických záchytn)'ch izieb v znení 
neskorších predpisov, zákon Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj i verejného zdrav ia a o zmene a doplnení 
nieklOr)'ch zákonov v znení neskorších predpisov. 
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