Usporiadateľ (vyplní právnická osoba)
Názov organizácie:

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

Sídlo:

.................................................................PSČ .................................................................

IČO:

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

č.t., (fax), e-mail, mobil: .........................................................................................................................................
Štatutatúrny zástupca:

.................................................................Zodp. pracovník: ............................................

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Dvorkinova 7, 040 22 Košice

Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie
(Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach )

Názov podujatia:

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

Obsahové zameranie: ........................................................................................................................................................
Miesto konania:

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

Deň konania:

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

Hodina konania:

od:.............................................do: .............................................................................................

Pri pravidelne opakujúcich sa podujatiach:
Na obdobie:

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

V dňoch:

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

Hodina konania:

od:.............................................do: .............................................................................................

Predpokladaný počet návštevníkov: .........................

POUČENIE v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Usporiadateľ svojim podpisom berie na vedomie,
že Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov spracúva osobné údaje uvedené v tomto oznámení v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a právnym základom spracúvania nižšie uvedených
osobných údajov je ust. § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Usporiadateľ zároveň vyhlasuje, že
osobné údaje dotknutých osôb poskytol do informačného systému Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pre účely
evidencie oznámení podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach so súhlasom dotknutých osôb.
Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 - §30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

-----------------------------------------------------pečiatka / podpis usporiadateľa

Poučenie: /na druhej strane/

Pre interiér:
Pre exteriér:
Poučenie pre usporiadateľa:
1.
oznámiť hudobné produkcie na príslušné autorské
zväzy ( SOZA, LITA, Slovgram.)
2.
dodržať podmienky § 5 zákona č.96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach
3.
dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4.
dodržiavať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí v znení neskorších predpisov
5.
nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú pre tento
účel určené
6.
nerušiť nočný pokoj po 22.00 h a dodržiavať
prevádzkovú dobu
7.
pri hudobných produkciách zabezpečiť indikátor na
sledovanie hladiny hluku
8.
dodržiavať § 2 zákona č.219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní
a
prevádzke
protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov –
zákaz podávať alkoholické nápoje počas verejného
kultúrneho podujatia

Poučeniu sme rozumeli:

..........................................................................
dátum a podpis

Usporiadateľ je povinný:
a)
predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo
(súhlas správcu komunikácie, vlastníka, alebo
správcu pozemku)
b)
predložiť kótovaný situačný náčrt, program, príp.
písomný projekt (vizualizácia zariadení, stavieb a
pod.)
c)
dodržiavať podmienky § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach
d)
zabezpečiť čistotu priestranstva ihneď po skončení
podujatia a upraviť priestor do pôvodného stavu
e)
zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru na
priestranstvách a nepoškodzovanie mestskej
zelene
f)
dodržať Autorský zákon ( ohlásiť na SOZA,
Slovgram a LITA)
g)
nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre
tento účel
h)
dodržiavať § 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní
a
prevádzke
protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších predpisov –
zákaz podávať alkoholické nápoje počas verejného
kultúrneho podujatia
i)
dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
j)
dodržiavať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí v znení neskorších predpisov
k)
nerušiť nočný pokoj po 22.00 h

