

OZNÁMENIE
o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie (ďalej len „podujatie“) na území obce Priepasné
v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach



Názov usporiadateľa1/meno a priezvisko2


Sídlo1/
trvalé bydlisko2

Kontakt:
tel., e-mail

Štatutárny zástupca 1

IČO, DIČ 1
číslo OP 2

Názov a druh podujatia 


Miesto konania podujatia


Dátum konania podujatia

Čas konania podujatia


Obsahové zameranie podujatia:



Predpokladaný počet účastníkov:

Opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia:



Vysvetlivky: 1 - právnická osoba,   2 - fyzická osoba



Usporiadateľ je povinný:
 

	Predložiť doklad o oprávnení organizovať  kultúrno-spoločenské  a iné podujatia  (podnikateľ PO, FO)
	Predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo 
(súhlas správcu komunikácie, vlastníka, alebo správcu pozemku – usporiadateľ k žiadosti priloží súhlas vlastníkov, príp. užívateľov priestorov alebo pozemkov, situačný náčrt, príp. mapku, písomné organizačno-technické zabezpečenie podujatia ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel)
	Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov podujatia, zachovať poriadok počas jeho priebehu. Dodržať zdravotno-hygienické, daňové, požiarnické a iné právne predpisy
	Zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru 

Dodržať Autorský zákon ( ohlásiť na SOZA, Slovgram a LITA)
Dodržať § 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Dodržiavať z. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	Usporiadateľ  je povinný dodržať pri konaní podujatia povinnosti vyplývajúce zo zákona  č. 96/1991 Zb  o verejných kultúrnych podujatiach.
Po ukončení podujatia je usporiadateľ  povinný dať priestor konania podujatia do pôvodného stavu  (do poriadku) .
	Konanie ohňostroja oznámiť na obci Priepasné a predložiť povolenie, ktoré vydáva obec Priepasné 
v zmysle §10 Banskej vyhlášky č.536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch


 Usporiadateľ  súhlasí so spracovaním  osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 
Upozornenie: za nedodržanie príslušných ustanovení Zákona č. 96/1991  Z.z. môže obec v zmysle 
§ 7 citovaného zákona uložiť pokutu do 331,93 Eur  (10 000,- Kčs ).


V .........................., dňa:



Usporiadateľ:	.........................................	.........................................
	pečiatka	podpis 




Za obec Priepasné:	.........................................	.........................................
	 pečiatka	podpis 

