Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia na území obce
Mokrance – na verejnom priestranstve
V súlade s § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
neskorších predpisov oznamujeme obci Mokrance usporiadanie verejného kultúrneho
podujatia na verejnom priestranstve
Usporiadateľ (názov organizácie) : ..............................................................................................
Sídlo: ............................................................................................... PSČ: ................................
IČO : ............................................

DIČ : ...................................................

Kontakt: .........................................................................................................
Štatutárny zástupca : .................................................................................................................
Osoba zodpovedná za podujatie : .............................................................................................
Trvalý pobyt zodpovednej osoby : ............................................................................................
1. Podujatie sa uskutoční dňa ........................................... v čase od ................................
do .............................................
2. Druh podujatia (produkcie - meno osoby, ktorá bude prevádzkovať hudobnú
produkciu, názov skupiny, prípadne účinkujúcich; žáner):..............................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Názov a obsahové zameranie podujatia : ......................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia : ...............................................................................................
5. Výška vstupného : .........................................................
6. Prehlásenie usporiadateľa
„Sme si vedomí našich nasledovných povinností:
- Ohlásiť podujatie na príslušné autorské zväzy (SOZA, ....)
- Dodržať podmienky § 5 zákona č. 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné,
požiarnické a iné právne predpisy)
- Nerušiť nočný pokoj po 22.00 hod.
- Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené na tento účel
- Dodržiavať zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov
- Dodržiavať zákaz podávania alkoholických nápojov, okrem piva a vína, počas
verejného kultúrneho podujatia u usporiadateľa, ktorého poslaním nie je
organizovanie kultúrnych podujatí (pohostinstvá, bary, kluby a iné prevádzky)
- Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky podľa vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z.

-

-

Pri hudobných produkciách zabezpečiť indikátor na sledovanie hladiny hluku
u usporiadateľa, ktorého poslaním nie je organizovanie kultúrnych podujatí
(pohostinstvá, bary, kluby a iné prevádzky)
Predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list, stanovy OZ, registrácie,
doklad oprávňujúci organizovať kultúrne podujatie

1. Oznámenie je potrebné podať na OcÚ najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
2. Usporiadateľ zodpovedá za zachovanie poriadku počas priebehu podujatia, za
dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických,
požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
3. Zároveň je usporiadateľ povinný zabezpečiť, aby nadmerný hluk nerušil obyvateľov
bývajúcich v okolí prevádzky, kde sa bude podujatie konať a po 22.00 hod. bude
hudobná produkcia stíšená tak, aby tým nebol rušený nočný kľud.
4. Usporiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
V ................................., dňa ...........................

.........................................
pečiatka a podpis usporiadateľa

Súhlas starostu obce: Za hore uvedené podmienky
verejného podujatia.

súhlasím* / nesúhlasím* s usporiadaním

(Na rozhodnutie o zákaze podujatia v zmysle § 3 ods. 4 Zákona č. 96/1991 Zb. sa vzťahuje zákon o správnom
konaní. Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok)

Ďalšie podmienky určené obcou pre uskutočnenie verejného podujatia: ..........................................
.............................................................................................................................................................
V ....................................., dňa : ..........................

________
*nehodiace prečiarknite

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

