
Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

IČS.: 30722/128/2019

ROZHODNUTIE

Mesto Pezinok v súlade s§ 10 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. 
o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo, že

zakazuje

konanie zhromaždenia platne oznámeného zvolávateľom KOTLEBA — Ľudová strana Naše 
Slovensko, so sídlom Nový Svet 5667/63, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 dňa 13.09.2019 s termínom 

konania dňa 19.09.2019 v čase od 16.30 h do 19.00 h na Radničnom námestí č. 7 v Pezinku (na 
parkovisku, parcele registra „C“ s parcelným číslom 4950/9 a 4950/1) za účelom stretnuda občanov 
Pezinka a okolia s poslancami NR SR a vedením strany.

Odôvodnenie

Zvolávateľ KOTLEBA — Ľudová strana Naše Slovensko, so sídlom: Nový Svet 5667/63, Banská 
Bystrica, PSČ: 974 01 doručil dňa 05.09.2019 Mestu Pezinok Oznámenie o konaní zhromaždenia, 

pouličného sprievodu, manifestácie zo dňa 05.09.2019 za účelom stretnutia občanov Pezinka 
a okolia s poslancami NR SR a vedením strany s termínom konania dňa 19.09.2019 v čase od 16.30 
h do 19.00 h na Radničnom námestí č. 7 v Pezinku (parkovisko). Nakoľko Oznámenie o konaní 
zhromaždenia, pouličného sprievodu, manifestácie nespĺňalo všetky náležitosti stanovené v § 5 ods. 
2 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve Mesto Pezinok vyzvalo zvolávateľa na 
odstránenie vád oznámenia v stanovenej lehote s upozornením, že ak sa vady oznámenia 
neodstránia pôjde o neplatné oznámenie. Zvolávateľ odstránil vady oznámenia dňa 13.09.2019.

Mesto Pezinok ako príslušný správny orgán preskúmal podané oznámenie a zistil, že na rovnakom 
mieste a v rovnakom čase sa má konať verejné športové podujatie — Majstrovstvá Slovenskej 
republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.

Uvedené podujatie je už dlhodobo naplánované a je ohlásené na rovnaký deň v čase od 06.00 h do 
18.00 h. na Radničnom námestí a časti Potočnej ulice. Mesto Pezinok vydalo súhlasné stanovisko 
s organizovaním predmetného podujatia dňa 12.07.2019, pričom Mesto Pezinok bude 
spoluorganizátorom tohto podujatia.

Podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve „obec zhromaždenie 
Zakáže aj vtedy, ak sa má konať zhromaždenie na rovnakom mieste a v rovnakom case, kde už v zmysle platných 
právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie. “

Na základe uvedeného dôvodu Mesto Pezinok rozhodlo o zákaze konania uvedeného 
zhromaždenia.

Pri užívaní miestnych komunikácii treba zároveň postupovať v súlade so zákonom o pozemných 
komunikáciách.



Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom podľa osobitného predpisu.
Mesto Pezinok v deň vydania rozhodnutia vyvesí rozhodnutie na svojej úradnej tabuli až do dňa, 
v ktorom sa má zhromaždenie konať. Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie zvolávateľovi 
doručené.
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Doručuje sa:
KOTLEBA - Ľudová strana Naše Slovensko, Nový Svet 5667/63, Banská Bystrica 
OR PZ v Pezinku, Šenkvická 14, PO BOX 29, Pezinok 

Mestská polícia Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok


