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OZNÁMENIE O USPORIADANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA V MESTE 
VRBOVÉ  (pouličný sprievod, manifestácia, míting) 

podľa Zákona č. 84/1990 Zb.  o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov 
 
Zvolávateľ zhromaždenia - fyzická osoba: (meno, priezvisko, bydlisko, č. tel., e-mail): 
 
.................................................................................................................................................................... 
Zvolávateľ - právnická osoba: (názov, IČO, štatutárny zástupca, sídlo, meno, priezvisko a bydlisko 
toho,   kto  je  splnomocnený konať v mene zvolávateľa, č.tel., e-mail):   
 
...................................................................................................................................................................... 
Účel zhromaždenia:  
 
..................................................................................................................................................................... 
Miesto konania: (pri sprievode uviesť podrobnú trasu od východiskového miesta po miesto ukončenia 

sprievodu. Ak sa zhromaždenie koná na miestnej komunikácii alebo verejnom priestranstve, je potrebné doložiť aj 
žiadosť o užívanie tohto priestoru min. 30 dní pred konaním akcie; resp. informovať sa na MsÚ – ref. dopravy, tel. 
033/7350642, či je potrebné takéto povolenie). 
 
.................................................................................................................................................................... 
 

Dátum konania:  ...........................   Časové rozpätie: od   .....................      do   ................................. 

 

Predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia:  ............................................................................ 

 

Počet usporiadateľov určených na organizáciu zhromaždenia:...........    spôsob  ich označenia: 

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

Informácie: sekretariat@vrbove.sk, kultura@vrbove.sk; tel.: 033/7350611, 033/7350643. 

Zvolávateľ  v zmysle § 6 zákona č. 84/90 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov je povinný 
okrem iného poskytnúť mestu Vrbové na žiadosť súčinnosť nevyhnutnú na  zabezpečenie riadneho priebehu 
zhromaždenia, riadiť priebeh zhromaždenia tak, aby sa podstatne neodchyľovalo od účelu zhromaždenia uvedeného 
v oznámení, dbať o pokojný priebeh zhromaždenia a robiť opatrenia, aby sa nenarušoval.   
Pri propagácii svojho verejného  podujatia je povinný riadiť sa VZN č. 4/2018 o zásadách umiestňovania reklamných 
stavieb na území mesta Vrbové.  
Prevádzkovateľ – Mesto Vrbové po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ – Mesto Vrbové vyhlasuje, že 
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými 
mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, 
podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.  
Žiadateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa - Mesto Vrbové prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 
opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby 
alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov 
v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z.z. 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: __________________________________;  Právny základ: osobitný zákon. 
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ - Mesto Vrbové. 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: EU. 
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku. 
 
 

Vo Vrbovom, dňa ........................... 
 
                                                                                                          ............................................................. 

                                                                                                           pečiatka  a   podpis zvolávateľa 
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