OZNÁMENIE
o organizovaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Vysoké Tatry
v zmysle zákona NR SR č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach
v znení neskorších predpisov
Organizátor podujatia:
meno a priezvisko (FO) / názov
(PO)
adresa (FO) / sídlo (PO)

IČO (PO)

tel. č. (mobil)

e-mail

štatutárny zástupca (PO)

Kontaktná osoba:
meno a priezvisko

adresa trvalého bydliska

tel. č. (mobil)

e-mail

Informácie o podujatí:
názov podujatia

obsahové zameranie podujatia

dátum, resp. opakované v dňoch

čas konania od - do

miesto konania

predpokladaný počet

účinkujúcich:

divákov:

popis podujatia
(možnosť použiť pri zverejnení na
webstránke)

Upozornenie:
V zmysle §3 ods. 3 zákona NR SR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, je potrebné podať oznámenie najneskôr 7
dní pred konaním podujatia. Usporiadateľ v zmysle §5 zákona NR SR 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.
Usporiadateľ súhlasí so spracovaním nevyhnutných osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho podania.

Spoluúčasť mesta Vysoké Tatry na podujatí:
(nehodiace škrtnúť)
Bola poskytnutá dotácia z mesta Vysoké Tatry:
(nehodiace škrtnúť)
Žiadosť o zvláštnom užívaní ciest a priestranstva v meste Vysoké Tatry:
(nehodiace škrtnúť)
Asistencia Mestskej polície

áno

nie

áno

nie

áno

nie

áno

nie

Povinné prílohy:
.

Povolenie o výnimku zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s
podujatím v Tatranskom národnom parku.
(Len v prípade že sa jedná o podujatie, ktoré sa koná na území TANAP a podlieha zákonu č 543/2002 Z.z.)

číslo: __________________________________

zo dňa:____________________________________

Vo Vysokých Tatrách dňa ________________

________________________________________
Podpis organizátora

STANOVISKO MESTA VYSOKÉ TATRY
Mesto Vysoké Tatry:

Berie na vedomie

Berie na vedomie s upozornením:

Zakazuje podujatie v zmysle v zmysle §4 ods. 2 zákona NR SR č. 96/1991 Zb. o
verejných kultúrnych podujatiach.v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky:

Vo Vysokých Tatrách dňa ________________

______________________________
Podpis

