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        Mesto Svätý Jur 

        Mestský úrad – útvar prednostu 

        Prostredná 29 

        900 21 Svätý Jur 

 

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU USPORIADAŤ VEREJNÉ KULTÚRNE 

PODUJATIE NA ÚZEMÍ MESTA SVÄTÝ JUR 
 

V zmysle §3 ods. 1 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach  

a zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve  

oznamujem zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie. 

 

 

 

I. Usporiadateľ: 

 
Meno a priezvisko / Názov alebo obchodné meno usporiadateľa: .............................................. 

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

Adresa pobytu / Sídlo: ................................................................................................................. 

Meno a priezvisko zodpovednej osoby, adresa: .......................................................................... 

............................................................................................ Tel.kontakt: . ................................... 

E-mail: .................................................................................Mobil: ........................................... 

 

II. Verejné kultúrne podujatie: 

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

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

Dátum: ............................................................Hodina od/do: ..................................................... 

Miesto konania: ........................................................................................................................... 

 

 

USPORIADATEĽ SI PODANÍM OZNÁMENIA SPLNIL OZNAMOVACIU POVINNOSŤ, 

MESTO NA OZNÁMENIE NEPOSIELA ODPOVEĎ. 

 

UPOZORNENIE PRE USPORIADATEĽOV VEREJNÝCH KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA 

STRANE 2. 

 

 



str. 2 

Usporiadateľ sa podaním tohto oznámenia zaväzuje dodržiavať nasledovné požiadavky 

Mesta Svätý Jur: 

1. Oznámenie treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. 

2. Usporiadateľ zabezpečí poriadkovú službu. 

3. Dodržiavať VZN Svätý Jur č. 3/2006 o verejných kultúrnych podujatiach na území 

mesta Svätý Jur, 

4. Dodržiavať VZN Svätý Jur č. 2/2007 – na zabezpečenie verejného poriadku, práva 

obyvateľov na odpočinok, nočný pokoj, zachovanie zdravých životných podmienok, 

používania zábavnej pyrotechniky na území mesta Svätý Jur. 

5. V prípade, že v súvislosti s ohlasovaným podujatím dôjde k umiestňovaniu 

akýchkoľvek prenosných a dočasných zariadení (napr. reklamné, informačné 

a propagačné zariadenie; predajné a prezentačné zariadenie – stánok, stolík, pódium 

a pod.) na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta Svätý Jur o vydanie povolenia 

na zvláštne užívanie alebo záber verejného priestranstva. 

6. Zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene vrátane odvozu 

odpadu na vlastné náklady. 

7. V prípade, že s ohlasovaným podujatím sa predpokladá obmedzenie cestnej premávky, 

je potrebné požiadať mesto Svätý Jur – cestný správny orgán o zvláštne užívanie 

miestnej komunikácie  

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov a zároveň 

udeľujem súhlas Mestskému úradu, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur so spracovaním mojich 

osobných údajov, v súlade s nariadením  EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade so zákonom 

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  na účely spracovania  

mojej žiadosti. 

 

 

 

V ...................................... dňa ............................ 

 

 

 

 

 

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

        

                                                                                   podpis a pečiatka usporiadateľa 

 

 

 

 

* usporiadanie viacerých podujatí uveďte v prílohe tejto žiadosti. 

Informácie:, Kancelária prvého kontaktu, tel. č. 02/49202320 


