Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene sa v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení
mesta Zvolen:
VZN č. 138 PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY PUSTÝ HRAD ZVOLEN
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Národná kultúrna pamiatka Pustý hrad (ďalej aj ,,NKP Pustý hrad“), nachádzajúca sa
v lokalite Pustý hrad vo Zvolene, je majetkom Mesta Zvolen.
2. NKP Pustý hrad je kultúrna a historická pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname
národných kultúrnych pamiatok pod. č. 1131 ako Národná kultúrna pamiatka Hrad
s areálom – Pustý hrad .
Článok II.
Vymedzenie pojmov lokalita Pustý hrad a NKP Pustý hrad
1. Lokalita Pustý hrad je vymedzená zo severu riekou Hron, zo západu Teplým potokom,
z juhu a východu lesnými cestami vedúcimi údolím kopcov Pustý hrad a Veľký vrch.
Lokalita Pustý hrad predstavuje najmä plochy lesného pôdneho fondu s vybudovanými
prístupovými komunikáciami slúžiacimi na sprístupnenie NKP Pustý hrad, s vyznačeným
náučným chodníkom a s turistickými trasami.
2. NKP Pustý hrad je plocha v rámci lokality Pustý hrad vymedzená hradbami Horného
hradu, Dolného hradu a plocha spojovacej hradby Horného a Dolného hradu. Grafické
znázornenie plochy NKP Pustý hrad tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. NKP Pustý hrad je
vyňatá z lesného pôdneho fondu.
Článok III.
Účel nariadenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje základné podmienky využívania národnej
kultúrnej pamiatky Pustý hrad návštevníkmi, podmienky organizovania kultúrnych,
spoločenských a iných podujatí v areáli NKP Pustý hrad súvisiacich s históriou NKP
Pustý hrad a podmienky vykonávania archeologického výskumu, a pamiatkovej ochrany
NKP Pustý hrad.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetkých návštevníkov, organizátorov
podujatí a iných užívateľov národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad.
3. Účelom nariadenia je ochrana NKP Pustý hrad, ochrana osôb pri pohybe v areáli NKP
Pustý hrad a zároveň ochrana okolitého lesa, stavieb a zariadení slúžiacich lesnému
hospodárstvu pred nepriaznivými antropogénnymi vplyvmi.
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Článok IV.
Prístup k NKP Pustý hrad
1. Prístup k NKP Pustý hrad je možný len po trasách špecifikovaných v tomto článku
nariadenia.
2. Pri využívaní lesných ciest sa postupuje v zmysle § 25 č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Osoba
s úmyslom využívania lesných ciest je povinná vopred uzatvoriť dohodu s ich vlastníkom
(Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o.) o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie, režim
a zodpovednosť za poškodenie.
3. Trasy prístupových komunikácií k NKP Pustý hrad vrátane cyklotrás, náučného chodníka
a turistických trás v okolí NKP Pustý hrad sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
4. Turistickým chodníkom sa rozumie každý chodník, ktorý má registračné číslo, je v teréne
vyznačený normalizovanou turistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej
farby (ČSN 01 8025) alebo zimným tyčovým značením a je uvedený v prílohe č. 2 tohto
nariadenia alebo vyznačený v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody
a krajiny.
5. Náučným chodníkom sa rozumie vybraná časť turistického chodníka alebo iného
chodníka, vyznačená normalizovanou tvarovou značkou náučného chodníka v súlade
s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy, ktorá je doplnená informačnými
tabuľami o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach územia, spôsobe ich ochrany
a správania sa návštevníkov v území, prípadne doplnená o sprievodcu vydaného tlačou.
6. Cyklotrasou sa rozumie každá trasa, ktorá má registračné číslo, je v teréne vyznačená
normalizovanou cykloturistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby
(STN 01 8028) a je vyznačená v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody
a krajiny.
Článok V.
Podmienky užívania NKP Pustý hrad návštevníkmi
1. Návštevníkom NKP Pustý hrad (ďalej len „návštevník“) je každá fyzická osoba, ktorá sa
v areáli NKP Pustý hrad zdržuje za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania; za
návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú v areáli NKP Pustý hrad za účelom
jeho obhospodarovania, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo
užívaní vrátane osôb nimi splnomocnených na vykonávanie týchto činností.
2. Kultúrno-výchovným využívaním NKP Pustý hrad sa rozumie každá činnosť spojená
s poznávaním prírody, rekreačnými a spoločenskými aktivitami, najmä prehliadky za
účelom oboznámenia sa s históriou NKP Pustý hrad, návštevy turisticky významného
bodu – turistika, krátkodobý oddych na vyhradených miestach (ohniská, prístrešky,
lavičky) vyznačených v prílohe č. 3.
3. Vstupovať do areálu NKP Pustý hrad a užívať areál NKP Pustý hrad v rozpore s účelom
špecifikovaných v bode 1 tohto článku je zakázané.
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4. Návštevník nesmie brániť a obmedzovať činnosti spojené s archeologickým výskumom.
5. Návštevník nesmie vstupovať na stavenisko, kde prebiehajú rekonštrukčné a konzervačné
práce. Stavenisko je vyznačené zábranami, ktoré je návštevník povinný rešpektovať
a nevstupovať za ne.
6. Zakladanie ohňa a táborenie mimo na to určených a tomu prispôsobených miest
označených tabuľou ,,ohnisko“ alebo ,,táborisko“ je zakázané.
7. Každý návštevník využívajúci ohnisko je povinný sa správať a riadiť pri zakladaní ohňa
podľa poučení uvedených na tabuli označujúcej povolené ohnisko.
8. Poškodzovanie krovinovej a stromovej vegetácie je prísne zakázané.
9. Návštevníci používajú len vyznačené hygienické zariadenia.
10. Individuálny predaj v areáli NKP Pustý hrad bez súhlasu Mesta Zvolen je zakázaný.
11. Sprevádzanie návštevníkov Pustého hradu nepovolanou osobou a za finančnú odmenu je
zakázané.
12. Inštalácia akýchkoľvek zariadení technického, obslužného, sociálneho charakteru bez
povolenia Mesta Zvolen je zakázaná.
13. V čase zdržiavania sa na NKP musí každý návštevník dodržiavať poriadok a čistotu,
neprimeraným hlukom neobťažovať ostatných návštevníkov, konzumovať potraviny len
na vyznačeným miestach a všetky odpadky umiestniť do vyhradených zberných nádob.
14. Využívanie zariadení spôsobujúce hlukové efekty, t.j. takých zariadení, ktoré sú
využívané na reprodukovanie hudby, hovoreného slova alebo akýchkoľvek iných zvukov
presahujúcich hladinu 40 dB je zakázané.
15. Pohyb osôb po ruinách a hradbách NKP Pustý hrad mimo vyznačené trasy a miesta pre
pobyt návštevníkov je zakázaný.
16. V areáli NKP Pustý hrad je zakázané jazdiť na bicykli.
17. Voľný pohyb psa je zakázaný.
18. V prípade vzniku požiaru je návštevník povinný toto bezodkladne nahlásiť na bezplatný
telefonický kontakt: 150, respektíve 112.
19. V prípade spozorovania nedodržiavania poriadku a poškodzovania NKP Pustý hrad alebo
inej závažnej udalosti je návštevník povinný toto bezodkladne nahlásiť na Mestskej polícii
vo Zvolene na telefonický kontakt 159, na mestskom úrade počas stránkových hodín
7,30hod – 15,30hod. na tel. č.: 045/5303111.
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Článok VI.
Organizovanie podujatí v areáli NKP Pustý hrad
1. V areáli NKP Pustý hrad sa uskutočňujú jednorazové aktivity spoločenského, športového,
turistického a náučného charakteru a individuálne návštevy osôb za účelom oddychu
a poznávania.
2. Podujatia organizované v areáli NKP Pustý hrad, okrem individuálnych návštev osôb,
podliehajú povoleniu vlastníka Mesta Zvolen.
3. Organizátor podujatia musí požiadať o povolenie zorganizovať podujatie v areáli NKP
Pustý hrad na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia a toto predložiť na
Mestskom úrade vo Zvolene, Námestie slobody 22, odbor rozvoja mesta najmenej 30 dní
pred dňom konania podujatia. Tým nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z platných
právnych predpisov. 1
4. Využívanie areálu NKP Pustý hrad na turistické a výchovno-vzdelávacie účely, na
podujatia organizované zoskupeniami, ktorých účelom založenia je združovanie osôb
s ťažkým zdravotným postihnutím a podujatia organizované a spoluorganizované Mestom
Zvolen je bezplatné.
5. V prípade podujatia organizovaného v areáli NKP Pustý hrad na iné účely ako sú
špecifikované v bode 4 tohto článku nariadenia, je organizátor podujatia povinný uhradiť
Mestu Zvolen poplatok za užívanie NKP Pustý hrad. Poplatok je stanovený vo výške:
a) 50 eur/deň pre podujatie s dĺžkou trvania do 4 hod. s počtom účastníkov do 50 osôb
vrátane,
b) 100 eur/deň pre podujatia s dĺžkou trvania do 4 hod. s počtom účastníkov viac ako 50
osôb,
c) 100 eur/deň pre podujatie s dĺžkou trvania nad 4 hod. s počtom účastníkov do 50 osôb
vrátane,
d) 200 eur/deň pre podujatia s dĺžkou trvania nad 4 hod. s počtom účastníkov viac ako 50
osôb.
V prípade trvania podujatia viac ako jeden deň sa poplatok vypočíta ako súčet poplatkov
za jednotlivé dni.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia
1. Mesto Zvolen zabezpečuje prevádzku NKP Pustý hrad prostredníctvom správcu, ktorý
má právo kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia a usmerňovať aktivity v lokalite
Pustý hrad. Mesto Zvolen je povinné oznámiť správcovi NKP Pustý hrad každé
organizované podujatie, ktoré bolo povolené.

1

napr. zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a
turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach
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2. Archeologický výskum a pamiatkovú ochranu v areáli Pustého hradu zabezpečuje Mesto
Zvolen prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
3. Sprievodcovskú činnosť v areáli NKP Pustý hrad zabezpečuje Mesto Zvolen
prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo po uzavretí písomnej zmluvy aj
prostredníctvom iných fyzických a právnických osôb.
4. Distribuovanie informácií pre domácich a zahraničných turistov, predávanie občerstvenia,
propagačných materiálov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti v areáli NKP
Pustý hrad zabezpečuje Mesto Zvolen, alebo na základe zmluvného vzťahu alebo
povolenia Mesta Zvolen iná fyzická alebo právnická osoba.
Článok VIII.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu

dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva
prostredníctvom správcu NKP Pustý hrad a Mestskej polície.

Mesto

Zvolen

2. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa dopustí

priestupku, za ktorý jej môže byť uložená pokuta do výšky 33 eur.
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá poruší ustanovenia tohto

všeobecne záväzného nariadenia sa dopustí správneho deliktu, za ktorý jej môže byť
uložená pokuta až do výšky 6 638 eur.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Súčasťou tohto nariadenia sú prílohy:
Príloha č. 1 – Grafické znázornenie plochy NKP Pustý hrad
Príloha č. 2 – Trasy prístupových komunikácií k NKP Pustý hrad vrátane cyklotrás,
náučného chodníka a turistických trás v okolí NKP Pustý hrad
Príloha č. 3 – Vyhradené miesta (ohniská, prístrešky, lavičky)
Príloha č. 4 – Vzor žiadosti o povolenie zorganizovať podujatie v areáli NKP Pustý hrad
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté ostatné platné právne predpisy.
3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Zvolene
č. 46/2011 zo dňa 26.04.2011.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
po schválení Mestským zastupiteľstvom vo Zvolene.

Ing. Miroslav Kusein
primátor
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