
 

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom 
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Telefón:  032 /7402 217  Adresa: Čsl. armády č.64/1 
Fax: 032 /7402 111  915 32  Nové Mesto nad Váhom 
 

 

V Novom Meste nad Váhom 
8.11.2021 číslo: 31054/2021 

Rozhodnutie 

Mesto Nové Mesto nad Váhom ako správny orgán podľa § 11 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o 
zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 84/1990 Zb.”) na 
základe oznámenia zo dňa 5.11.2021 o zvolaní verejného zhromaždenia podaného zvolávateľom 
Slovenské Hnutie Obrody, IČO: 52370291, so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra prostredníctvom 
splnomocnenej osoby Kataríny Bokovej na základe § 10 ods. 2 písm. b zákona č. 84/1990 Zb. 
rozhodlo takto: 

Verejné zhromaždenie oznámené zvolávateľom Slovenské Hnutie Obrody, IČO: 52370291, 
so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra prostredníctvom splnomocnenej osoby Kataríny Bokovej 
oznámením zo dňa 5.11.2021 s dátumom konania dňa 14. novembra 2021 v čase od 15.00 do 17.00 
hod. s účelom „Verejná diskusia s občanmi” sa zakazuje. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 

Zvolávateľ Slovenské Hnutie Obrody, IČO: 52370291, so sídlom Farská 5, 949 01 Nitra 
prostredníctvom splnomocnenej osoby Kataríny Bokovej dňa 5.11 2021 písomne oznámil mestu 
Nové Mesto nad Váhom, že dňa 14. novembra 2021 so začiatkom o 15.00 hod. chce usporiadať 
zhromaždenie, ktorého účelom má byť „Verejná diskusia s občanmi” s predpokladaným počtom 60 
účastníkov. 

Mesto Nové Mesto nad Váhom ako príslušný správny orgán preskúmalo uvedené podané 
oznámenie, posúdilo miesto, čas a účel uvedeného zhromaždenia a dospelo k nasledovnému 
skutkovému a právnemu stavu veci: 

Uvedené zhromaždenie sa má konať dňa 14. novembra 2021, kedy sa na rovnakom mieste a v 
rovnakom čase má konať iné verejné zhromaždenie, ktoré bolo Mestu Nové Mesto nad Váhom 
oznámené dňa 4.11.2021 s dobou trvania od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

Podľa 10 ods. 2 zákona č. 84/1990 Zb. mesto zhromaždenie zakáže, ak 
a) sa má konať na mieste, kde by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie,  

b) na rovnakom mieste a v rovnaký čas sa má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhro-
maždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania; 
c) sa má konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych 
predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie. 

 
Práve konanie skôr oznámeného verejného zhromaždenia je jedným z dôvodov pre 

zakázanie oznámeného zhromaždenia. 
Uvedené dôvody sú dostatočnými, právne relevantnými dôvodmi na zakázanie uvedeného 

zhromaždenia, preto Mesto Nové Mesto nad Váhom rozhodlo o zakázaní uvedeného zhromaždenia. 

Poučenie : 



Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 
podľa osobitného právneho predpisu. 

Toto rozhodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 8.11.2021 až 
do dňa, v ktorom sa má zhromaždenie konať. Vyvesením na úradnej tabuli je rozhodnutie 
zvolávateľovi doručené. 

 
 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 8.11.2021 
 
 
 
 
 
         Ing. Jozef Trstenský 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 

1. splnomocnenec zvolávateľa – Katarína Boková 
2. úradná tabuľa mesta 
3. Mestská polícia, Palkovičova 4, Nové Mesto nad Váhom 
4. OR PZ Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 39, Nové Mesto nad Váhom  


