
O Z N Á M E N I E 

o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v obci Bellova Ves 
(v zmysle § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) 

 

 

Usporiadateľ: .............................................................................................................................................................. 

 

Adresa: ..................................................................................................................... ................................................... 

 

Kontaktná osoba usporiadateľa: .............................................................................................. ................................... 

 

Tel. č.: .............................. E-mail: ..................................................................... IČO/ č. OP: ................................... 

 

Názov podujatia: ................................................................................................. ........................................................ 

 

Miesto konania podujatia: ..................................................................................... parc. č. ........................................ 

 

Obsahové zameranie podujatia: .................................................................................................................................. 

 

Dátum a časové rozpätie podujatia: ......................................................................................... ................................... 

 

Umiestnenie zariadení počas podujatia (vymenovať): ................................................................................................ 

 

Predpokladaný počet účastníkov: ............................................................................................. .................................. 

 

Popis, resp. nákres situácie (ak sa podujatie koná na miestnej komunikácii): (priloží sa ako príloha oznámenia) 

 

 

Bellova Ves ..........................................................     ...................................................

  (dátum)                   (podpis usporiadateľa a pečiatka)

           

UPOZORNENIE:  

V zmysle § 3 ods. 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, je potrebné podať 

oznámenie najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. 
 

Ak sa podujatie koná mimo verejného priestranstva, oznamovateľ je povinný predložiť pri kontrole písomný 

súhlas vlastníka/správcu objektu s konaním podujatia. 

Usporiadateľ svojim podpisom súhlasí so spracovaním nevyhnutných osobných údajov podľa zákona                  

NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu, ktorý 

vyžaduje vybavenie jeho podania.                                      

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

STANOVISKO OBCE BELLOVA VES 
 

                                                                   pod evidenčným číslom ...................... zo dňa ............................ 

 

Obec Bellova Ves verejné kultúrne podujatie:   

o berie na vedomie a súhlasí 
o upozorňuje: nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel, nerušiť nočný pokoj po 

22:00 h 

o určuje usporiadateľovi povinnosť: zabezpečiť čistotu priestranstva ihneď po skončení podujatia 

a upraviť priestor do pôvodného stavu.  

o zakazuje podujatie v zmysle § 4 ods. 2 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 

podujatiach. 
 

*nehodiace sa preškrtnite 

Bellova Ves ..................................                                                           .............................................................. 

                               (dátum)                                                                        Ing. Mária Jankovičová, MBA 

                                                                                                                              starostka obce 
 
Poznámka: Oznámenie sa zasiela Obvodnému oddeleniu PZ SR v Šamoríne na vedomie. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

POUČENIE: 

Usporiadateľ v zmysle § 5 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach zodpovedá                

za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu,       

za dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných           

a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. 


