
Dôvodová správa 

VZN č. 12/98  o nočnom kľude schválené 16.9.1998 účinné od 2.10.1998 v dobe svojej účinnosti objasňovalo svoj účel a vymedzovalo nočný 
pokoj takto: 

§l l. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvoriť predpoklady pre účinnú a efektívnu ochranu obyvateľov mesta a ostatných 
subjektov v meste pred rušením nočného kľudu. 2. Každý v meste je povinný v dobe nočného kľudu správať sa, resp. vykonávať činnosť 
ohľaduplne, teda tak, aby svojím správaním, činnosťou nerušil nočný kľud občanov mesta. 

 DRUHÁ ČASŤ  Č a s o v é   vymedzenie nočného kľudu  
 §2 Doba nočného kľudu sa v meste Sereď stanovuje nasledovne: Letný čas od 23.00 do 06.00 hod. Zimný čas od 22.00 do 06.00 hod.  
 
TRETIA ČASŤ          R u š e n i e    nočného   kľudu  
§3 1.Rušením nočného kľudu je každé správanie sa ,resp. činnosť, ktoré v stanovenej dobe nočného kľudu rušia iných občanov mesta. 2.V 
sporných prípadoch a pri opakovaných rušeniach nočného kľudu pre posúdenie porušenia VZN bude rozhodujúci výsledok merania hluku podľa 
vyhlášky č. 147/1977 Zb. a súvisiacich predpisov.  
 

Toto VZN bolo uznesením MSZ č. 187/2012 11.9.2012 základe protestu prokurátora zrušené. 

Uznesenie č. 187/2012  
A. V y h o v u j e protestu Okresnej prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 70/12-6 zo dňa 24.júla 2012 proti VZN č. 12/1998 o nočnom kľude a spis. 
zn. Pd 71/12-8 proti VZN č. 2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď  
B. R u š í  
a) VZN mesta Sereď č. 12/1998 o nočnom kľude.  
Okresný prokurátor argumentoval tým, že VZN 12/1998 sa odvolávalo na medzičasom neúčinné zákony a platné právne úpravy žiadnym 
spôsobom nevymedzovali nočný čas, resp. čas nočného kľudu a ani nezverovali  orgánom územnej samosprávy oprávnenie určovať čas nočného 
pokoja všeobecne záväznými nariadeniami.  



V súčasnosti žiadny  zákon pojem nočný kľud  nedefinuje. Túto skutočnosť osobne  považujem za  základný problém legislatívy, pretože 
zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch (§ 47 ods. l písm. b) pojem nočný kľud obsahuje.  
Podľa stanoviska prokurátora je  ochrana  nočného pokoja osobitne zabezpečená aj zákonom 355/2007 Z .z. Zákonom o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vyhláškou 549/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí ako aj zákonom č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch (§ 47 ods. l písm. b)  s možnosťou uložiť pokutu do 33 eur. 
Vyhláška č. 549/2007 Z. z. – Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí  v §3 Ochrana 
zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami určuje prípustné hodnoty hluku takto: 

(1) Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami je zabezpečená, ak posudzované hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku 
a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty.  

Výpis z tabuľky 

Kategória 
územia 

Opis chráneného územia Referen
-čný  
čas 

Prípustné 
hodnota (dB) 

    

   Hluk z dopravy      
   Pozemná 

a vodná 
doprava LAeq,p 

Železničné 
dráhy 
LAeq,p 

Letecká 
doprava 
LAeq,p  

Letec
ká 
 
LASmax,
p 

Hluk z iných 
zdrojov  
LAeq,p 

II.  Priestor pred oknami obytných miestností 
a rodinných domov, pred oknami chránených 
miestností školských budov, zdravotníckych 
zariadení a iných chránených objektov, vonkajší 
priestor v obytnom a rekreačnom území  

Deň 
Večer 
Noc 

50 
50 
45 

50 
50 
45 

55 
55 
45 

 
 
65 

50 
50 
45 
 

 



Zákon 355/2007 v predmete úpravy §1 písm. h upravuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane, podpore  rozvoji verejného 
zdravia.  

§ 27  Hluk, infrazvuk, a vibrácie v životnom prostredí 

(4) Obce sú oprávnené objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými 
vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m). Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám môžu 
vykonávať len osoby odborne spôsobilé na činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a) a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 
písm. b). 

Objektivizovať v tomto prípade znamená zabezpečiť meranie hluku odborne spôsobilými osobami.  

Zákon 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 

§ 4 ods. 3 Obec pri výkone samosprávy najmä 

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky 
na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

Zákon č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 

Priestupky proti verejnému poriadku 

§ 47 ods. 1 Priestupku sa dopustí ten, kto 

a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci 
b) poruší nočný kľud 

 

 

 



 

Zákon č. 96/1991 Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach 

 
§ 
1 

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

 
(2) Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. 

 
(3) Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov. 

 
§ 2 

 
Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby. 

 
§ 3 

 
(1) Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie 
konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich. 

 
(2) V oznámení treba uviesť označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. V 
jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. 

 
(3) Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno 
oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne. 

 
(4) Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa 
osobitných predpisov,1) sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí. 

 
§ 4 

 
(1) Ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, obec môže navrhnúť 
usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-96#f1944274


 
(2) Obec 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 odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.2) Opravný prostriedok proti zákazu podujatia 
nemá odkladný účinok. 

 
§ 5 

 

Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za 
dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych 
predpisov3) a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. 

 
§ 6 

 
(1) Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3. 

 

(2) Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a 
upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, 
dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by 
bolo v rozpore s týmto zákonom. 

 

(3) Dozorný orgán oznámi rozhodnutie2) o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné 
vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení 
podujatia nemá odkladný účinok. 

 
§ 7 

 
Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie 
podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur. 

 
§ 8 

 
(1) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov. 

 
(2) Ustanovenie § 3 sa nevzťahuje na produkcie bez vstupného na verejných priestranstvách, ktoré na tento účel určila obec. 

 

VZN č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a  služieb na území mesta Sereď 
Čl. III Všeobecný prevádzkový čas 
 1) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb je na území mesta Sereď stanovený : 
 a) v období letného času denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod., 
 b) v období zimného času denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.  
 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-96#f1944275
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-96#f1944276
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-96#f1944275


 
 
Čl. IV. Osobitný prevádzkový čas 
3. Prevádzkový čas v reštauračných a pohostinských zariadeniach: 
 a.) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch obytných domov sa určuje všeobecný prevádzkový čas, t.j. denne od 06.00 do 
22.00 hod. (zimný čas) a do 23,00 hod. (letný čas), 
b.) v ostatných prevádzkarniach sa určuje prevádzkový čas denne od 06.00 hod. do 02,00 hod. Prevádzkovateľ si v určenom rozpätí 
prevádzkového času sám určí dobu, v ktorej bude prevádzku prevádzkovať. 
4. Prevádzkový čas pre sezónne (obdobie letného času) exteriérové sedenia (terasy) sa určuje od 06.00 do 23,00 hod. 
 
Čl. VI. Spoločné ustanovenia 
1. Prevádzkovateľ je povinný určiť a dodržiavať prevádzkový čas určený pre každú prevádzkareň podľa podmienok tohto VZN. 
 2. Predávajúci je povinný dodržiavať prevádzkový čas určený prevádzkovateľom podľa podmienok tohto VZN . 
 3. Prevádzkovateľ v prevádzkarni otvorenej v súlade s ustanoveniami tohto VZN v období zimného času po 22,00 hod., resp. v období letného 
času po 23,00 hod., je povinný zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku tak, aby jej činnosťou nebolo rušené blízke okolie. 
4. Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní exteriérových sedení vykonať opatrenia, aby ich prevádzkou neboli hlukom a hudobnou 
produkciou rušení obyvatelia.  
 
Čl. VII. Kontrolná činnosť Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór Mesta Sereď 
 
 
VZN č. 4/2014  doplnilo VZN č. 2/1990 o mimoriadne neverejné podujatie, doplnilo čl. 4 o určenie všeobecného prevádzkového času  
a vypustilo článok V. o Jednorazovom predĺžení prevádzkového času.  
 
 
 
Z uvedených obsahov právnych noriem i stanoviska Okresného prokurátora  z 24.júla 2012 proti VZN č. 12/1998 o nočnom kľude vyplýva že: 
 
1/ Občan sa pred obťažovaním v čase nočného kľudu môže domáhať ochrany v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (§ 47 ods. l 
písm.b, napriek tomu, že nočný kľud/pokoj nie je upravený žiadnou zákonnou normou.  
 



V tomto smere je zaujímavý obsah veľkého komentára právneho stavu k 1.1.2016, ktorý k zákonu o priestupkoch spracoval doc. JUDr. PhDr. 
Peter Potásch PhD. a kolektív.  Citujem zo strany 189 k písm. b § 47: 
Za porušenie nočného kľudu sa považuje rušenie hlasovými, zvukovými, svetelnými prejavmi, vibráciami, ako napríklad hlučným správaním, 
krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, signálnymi a osvetľovacími svetlicami a pod. Za rušenie nočného 
kľudu nie je možné považovať vykonávanie činností určených harmonogramom úpravy a čistenia komunikácií, ich zimnej údržby ani 
odstraňovania následkov živelných pohrôm a havárií rôzneho druhu, ktoré nie je možné vykonať v inom ako nočnom čase.  
Z hľadiska subjektívnej strany postačuje aj zavinenie z nedbanlivosti.  
Nočný kľud/pokoj nie je upravený zákonnou normou. Dobu nočného kľudu si podľa miestnych pomerov upravujú obce a mestá všeobecne 
záväzným nariadením najčastejšie v čase medzi 22.00 a 06.00 hod.,  existujú však aj odlišné úpravy pre jednotlivé časti mesta (pešia zóna, 
centrum, kúpeľná časť a pod.). 
Napríklad podľa § 8 všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 135/2010 o verejnom poriadku na území mesta upravujúceho dodržiavanie 
nočného kľudu je čas nočného kľudu na pešej zóne od 00.00 do 05.00  hod. v letnom období a od 00.00 hod. do 06.00 hod. v zimnom období. Na 
území mesta mimo pešej zóny je stanovený čas nočného kľudu od 22.00 hod. do 06.00 hod.  
 
2/ Z citovaného komentára  vyplýva, že stanovisko skupiny tvorcov tohto dokumentu je v rozpore obsahom protestu Okresného prokurátora, 
na základe ktorého sme v Seredi VZN č. 12/98 o nočnom kľude zrušili.  
 
3/ Zo stanoviska vyplýva, že prijatie VZN o nočnom kľude a úprave, ktorá smeruje k naplneniu podmienok dodržania limitov hluku v noci 
podľa   §3  Vyhlášky č. 549/2007 Z. z. nie je v rozpore s platnou legislatívou, pretože ak by tomu tak bolo, poslanie samosprávy danej 
zákonom 369/1990 v § 4 ods. 3 h)  t j.  utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné 
prostredie, ako atď., by samospráva nemohla plniť.  

 4/ Určenie pravidla pre zamedzenie hlučnej hudobnej produkcie po 23.00 hodine výhradne len pre prevádzkovateľov reštauračných 
zariadení, ak by mesto pri organizovaní koncertov malo výnimku, je spoločensky neprijateľné. 

5/ Právo časti obyvateľov na zábavu počas  hudobných podujatí konaných v neuzatvorených priestoroch, amfiteátri, parku, alebo priestoroch 
obytnej zóny počas hodového jarmoku by nemalo zasahovať a rušiť právo iných obyvateľov na odpočinok.  

6/ VZN č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území Mesta Sereď v Spoločných ustanoveniach 
v bode 3ukladá prevádzkovateľom povinnosť, aby v lete po 23. a v zime po 22. hodine zabezpečili dodržiavanie nočného pokoja a verejného 
poriadku tak, aby jej činnosťou nebolo rušené blízke okolie.  



7/ Subjektívne posúdenie nadmerného hluku hliadkou MsP, ktorá oznámenie o rušení nočného kľudu rieši  nie je preukázaním priestupku 
v zmysle obsahu § 47 od. 1 písm. b) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z tohto pohľadu je udelenie pokuty vyjadrené v proteste 
prokurátora. Pd 70/12-6 zo dňa 24.júla 2012 proti VZN č. 12/1998 o nočnom kľude relatívne možné, ale bez preukázaného výsledku merania 
hluku, ju MsP udeliť nemôže.  

8/ Ak by sme v súlade so zákonom 355/2007 mali expozície obyvateľov a ich prostredia na hluk objektivizovať, znamenalo by to vykonávať, 
presnejšie objednávať meranie v každom prípade, kedy by sa na hluk v nočných hodinách občania  sťažovali. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné  riešiť  problém rušenia nočného pokoja niekoľkými spôsobmi: 

a) prijatím VZN o nočnom pokoji 
b) prijatím zásady organizovať verejné hudobné podujatia s ukončením produkcie do 23. Hodiny s výnimkou osláv príchodu Nového roka. 
c) doplniť do predtlače Oznámenia o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v časti Poučenie aj povinnosť rešpektovať   ustanovenie  

vyhlášky č. 549/2007 Z. z.,  ktorá pre nočné hodiny vo vonkajších  priestoroch v obytnom a rekreačnom území určuje maximálne 
zaťaženie 45 dB.  
 
Aktuálne znenie poučenia: 

Poučenie: 
Usporiadateľ v zmysle § 5 zákona NR SR č. 96/1991 Zb.  zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie 
príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarno-bezpečnostných predpisov a za umožnenie výkonu dozoru mestskou políciou. 

 
Navrhované znenie poučenia  

Poučenie: 
a) Usporiadateľ v zmysle § 5 zákona NR SR č. 96/1991 Zb.  zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za 

dodržanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarno-bezpečnostných predpisov a za umožnenie výkonu dozoru mestskou políciou. Usporiadateľ 
podujatia je po 23. hodine povinný rešpektovať   ustanovenie vyhlášky č. 549/2007 Z. z.,  ktorá pre nočné hodiny vo vonkajších  priestoroch v obytnom a rekreačnom území povoľuje  
maximálnu prípustnú hodnotu hluku  45 dB. V prípade zistenia prekročenia tejto hodnoty oprávneným orgánom budú náklady na meranie vyúčtované usporiadateľovi a za takto 
preukázaný priestupok mu bude uložená pokuta. 

 

Spracoval : Ľubomír Veselický 


