Mestský úrad Žarnovica
Nám. SNP č. 33
966 81 Žarnovica

Vec
Oznámenie usporiadateľa o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia na území mesta
Žarnovica
(v zmysle zákona č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších
predpisov)
Usporiadateľ / fyzická, právnická osoba (meno, priezvisko, titul, obchodný názov):
........................................................................................................................................................
Trvalý pobyt /sídlo/ miesto podnikania, PSČ:
........................................................................................................................................................
Štatutárny zástupca /meno, priezvisko: .........................................................................................
Tel. číslo/mail:........................................................ IČO / rodné číslo:........................................
Kontaktná osoba za usporiadateľa /meno, priezvisko, tel. číslo/ mail:
........................................................................................................................................................
Názov podujatia / obsahové zameranie:.......................................................................................
........................................................................................................................................................
Miesto konania podujatia:..............................................................................................................
Kapacita:...................................................... Predpokladaná účasť:...............................................
Dátum konania:............................................................ Čas konania: od .............. do .......... hod.
Podujatie sa bude opakovať v dňoch:.....................................................celkom ....................krát
Zodpovedné osoby (mená adresy, kontakt) :.................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Usporiadateľ prehlasuje, že je oboznámený:
1) so zákonom č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších
predpisov
2) s ustanoveniami VZN mesta Žarnovica č. 3/2018 o ochrane verejného poriadku a
udržiavaní čistoty v meste Žarnovica
1

Usporiadateľ si je vedomý, že :
1) je povinný podať písomné oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na
Mestský úrad v Žarnovici najneskôr 7 dní pred jeho konaním (v odôvodnenom prípade
je možné oznámenie prijať aj v kratšej dobe)
2) je povinný bezodkladne oznámiť na MsÚ zmeny údajov uvedených v oznámení
3) zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho konania, za dodržiavanie príslušných
autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, bezpečnostných a iných
právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru oprávneným orgánom
4) je povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k znečisteniu verejného priestranstva,
verejne prístupného objektu alebo znečisteniu verejnoprospešného zariadenia plagátmi
zhotovenými k podujatiu a je povinný upratať podujatím znečistené verejné
priestranstvo.
5) zodpovedá za dodržiavanie § 2 ods. 1 až 3 zákona 219/1996 Z.z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb z znení neskorších predpisov a za dodržiavanie iných povinností
vyplývajúcich z tohto zákona
6) zodpovedá za dodržiavanie § 27 ods. 1 zákona č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku kde: „Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo
prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií,
prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovateľ letiska
a prevádzkovateľ ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk (ďalej len
„prevádzkovateľ zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií“), sú povinní zabezpečiť,
aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné
hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm.
m).“
Usporiadateľ a zodpovedná osoba súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V....................................... dňa .............................

....................................................
Pečiatka a podpis usporiadateľa
____________________________________________________________________________
Oznámenie usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia na území mesta Žarnovica prijaté
Mestským úradom Žarnovica
dňa...........................................................

...........................................
Pečiatka a podpis za MsÚ
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