OZNÁMENIE O ZÁMERE USPORIADAŤ VEREJNÉ KULTÚRNE
PODUJATIE NA ÚZEMÍ OBCE PRAŠICE
V OBJEKTE
Usporiadateľ (vyplní právnická osoba)
Názov organizácie
................................................................................................................................................................
Sídlo............................................................................................................ PSČ .................................
IČO...................................DIČ ........................................
Tel. č., fax, mobil, e-mail..........................................................................................................................
Štatutárny zástupca.................................................. zodpovedný pracovník........................................
Usporiadateľ (vyplní fyzická osoba)
Meno, priezvisko ......................................................................................................................................
IČO ...........................................
Adresa trvalého pobytu .........................................................................................PSČ...........................
Tel. č., fax, mobil, e-mail ..........................................................................................................................
V súlade s ustanovením § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. O verejných kultúrnych podujatiach
v znení zmien a doplnkov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie
na území obce Prašice nasledovne:
1. Podujatie sa uskutoční dňa .................................................................................................................
od ..........................do..........................hod., resp. opakovane v dňoch ..................................................
2. Druh podujatia (produkcie, žáner) .......................................................................................................
3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účinkujúci
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia .....................................................................................................................
5. Výška vstupného ...............................................
6. Kapacita miesta podujatia ........................................ Predpokladaná účasť .......................................
7. Prehlásenie usporiadateľa
„Sme si vedomí našich nasledovných povinností:
- Ohlásiť podujatie na príslušné autorské zväzy (SOZA, LITA, Slovgram...)
- Dodržať podmienky § 5 zákona č 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné, požiarnické a iné právne
predpisy).
- Nerušiť nočný pokoj po 22,00hod.
- Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre 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 podujatia a pod.

Potvrdenie OcÚ Prašice
o prijatí oznámenia, dátum:

Pečiatka a podpis usporiadateľa:

OZNÁMENIE O ZÁMERE USPORIADAŤ VEREJNÉ KULTÚRNE
PODUJATIE NA ÚZEMÍ OBCE PRAŠICE
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
Usporiadateľ (vyplní právnická osoba)
Názov organizácie ...................................................................................................................................
Sídlo.....................................................................................................................PSČ ............................
IČO...................................DIČ ........................................
Tel. č., fax, mobil, e-mail...........................................................................................................................
Štatutárny zástupca............................................... zodpovedný pracovník..............................................
Usporiadateľ (vyplní fyzická osoba)
Meno, priezvisko ......................................................................................................................................
IČO ...........................................
Adresa trvalého pobytu .........................................................................................PSČ...........................
Tel.č., fax, mobil, e-mail ...........................................................................................................................
V súlade s ustanovením § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. O verejných kultúrnych podujatiach
v znení zmien a doplnkov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie
na území obce Prašice nasledovne:
1. Podujatie sa uskutoční dňa .................................................................................................................
od ......................... do ............................hod., resp. opakovane v dňoch ...............................................
2. Druh podujatia (produkcie, žáner) .......................................................................................................
3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účinkujúci
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia .....................................................................................................................
Zaujatie verejného priestranstva: (montáž a demontáž pódia, techniky a pod.)
Montáž dňa .............................. od ...........hod. Demontáž dňa .................................... do .............hod.
5. Výška vstupného ...............................................
6. Kapacita miesta podujatia ...................................... Predpokladaná účasť ........................................
7. Prehlásenie usporiadateľa
„Sme si vedomí našich nasledovných povinností:
- Predložiť doklad o oprávnení organizovať kultúrno-spoločenské podujatia, výpis zo obchodného
registra, živnostenský register a pod.
- Predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo (súhlas správcu komunikácie, vlastníka alebo správcu
pozemku).
- Predložiť kótovaný situačný náčrt, program (vizualizácia zariadení, stavieb a pod.)
- Dodržať autorský zákon (ohlásiť na SOZA, Slovgram a LITA...).
- Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov podujatia, zachovať poriadok počas jeho priebehu. Dodržať
zdravotno-hygienické, požiarnické a iné právne predpisy.
- Zabezpečiť čistotu priestranstva ihneď po skončení podujatia a upraviť priestor do pôvodného stavu.
- Zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru na priestranstvách a nepoškodzovanie obecnej zelene.
- Dodržať zákaz lepenia plagátov na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.
- Dodržať zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
- Po 22,00h nerušiť nočný kľud. Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky v zmysle
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
- V prípade konania ohňostroja predložiť súhlas obce Prašice, vykonať všetky práce spojené s ohňostrojom
v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

Potvrdenie OcÚ Prašice
o prijatí oznámenia, dátum:

Pečiatka a podpis usporiadateľa:

