
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) 

INTERIÉR – kultúrne zariadenia 

 

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. Kapacita sály: ................................  predpokladaná účasť: .................................................................. 

(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 výpis z Obchodného registra, živnostenský list, stanovy OZ alebo iný doklad oprávňujúci organizovať 

kultúrne podujatia. 
2. Oznámiť podujatie na príslušné autorské zväzy (SOZA, LITA, Slovgram). 
3. Dodržať podmienky § 5 zákona č. 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné, požiarnicke a iné právne predpisy). 
4. Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú na tento účel určené. 
5. Dodržiavať § 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. 
6. Urobiť opatrenia na dodržanie prípustných hodnôt a noriem podľa vyhlášky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

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