
USPORIADATEĽ (vyplní právnická osoba) 

Názov organizácie:  ....................................................................................................................................................  

Sídlo:  ......................................................................................................................................  PSČ: ...........................  

IČO: .............................. DIČ: ........................... kontakt (č. tel., e-mail): ................................................... 

štatutárny zástupca ............................................... zodpovedný pracovník ............................................. 

USPORIADATEĽ (vyplní fyzická osoba) 

Meno a priezvisko:  ................................................................................................................  IČO: ...........................  

Adresa trvalého pobytu:  .......................................................................................................  PSČ: ...........................  

IČO: .............................. DIČ: ........................... kontakt (č. tel., e-mail): ................................................... 

 
  

 pečiatka/podpis usporiadateľa 

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia 
(podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) 

EXTERIÉR 

1. Podujatie sa uskutoční dňa:  .............................................  

resp. opakovane v dňoch:  ................................  v čase od  ............................ h  do ......................... h 

2. Druh produkcie (vypíšte žáner)  ........................................................................................................... 

3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účinkujúci (príp. uveďte v prílohe):  ................................... 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

4. Miesto konania podujatia: ................................................................................................................... 

5. Zaujatie verejného priestranstva (montáž a demontáž pódia, techniky a pod.) 

Montáž dňa: ................... od ...................... h    Demontáž dňa: ............................ do ...................... h 

(Vyplní zamestnanec Mestského úradu vo Vrbovom poverený dozorom:) 

 

................................................ ........................................... ........................................... 
právoplatne zaregistrované dňa číslo registrácie podpis (pečiatka) 

 
 

- Usporiadateľ súhlasí so spracovaním nevyhnutných osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho podania. 

Usporiadateľ je povinný: 
1. Predložiť doklad oprávňujúci usporadúvať kultúrno-spoločenské a iné podujatia. 
2. Predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo (súhlas správcu komunikácie, vlastníka alebo správcu pozemku). 
3. Predložiť oznámenie o vzniku daňovej povinnosti na Mestský úrad vo Vrbovom 
4. Predložiť kótovaný situačný náčrt, program, príp. písomný projekt (vizualizácia zariadení, stavieb a pod.) 
5. Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov podujatia, zachovať poriadok počas jeho priebehu. 
6. Zabezpečiť čistotu priestranstva ihneď po skončení podujatia a upraviť priestor do pôvodného stavu. 
7. Zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru na priestranstvách a nepoškodzovanie verejnej zelene. 
8. Dodržať autorský zákon (oznámiť hudobné produkcie na príslušné autorské zväzy (SOZA, LITA, Slovgram). 
9. Dodržať podmienky § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (hygienické, bezpečnostné...). 
10. Dodržiavať § 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 
11. Dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
12. Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú na tento účel určené. 
13. Konanie ohňostroja oznámiť na Mestský úrad vo Vrbovom a predložiť povolenie, ktoré MsÚ vydá v zmysle § 10 Banskej vyhlášky č. 

536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 
14. Nerušiť nočný pokoj po 22.00 hod a dodržiavať povolenú prevádzkovú dobu. 
15. Pri hudobných produkciách zabezpečiť indikátor na sledovanie hladiny hluku a urobiť opatrenia na dodržanie prípustných hodnôt a noriem 

podľa vyhlášky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 
 

MESTO VRBOVÉ 
Mestský úrad vo Vrbovom 
Útvar kultúry a školstva 
Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 
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