OZNÁMENIE O ZÁMERE USPORIADAŤ VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIE
NA ÚZEMÍ MESTA SKALICA
Usporiadateľ (vyplní právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ):
Názov organizácie ….................................................................................................................................
Sídlo ….......................................................................................................................................................
IČO …................................................. DIČ …..............................
Tel. číslo, fax, mobil, e – mail …...................................................
Štatutárny zástupca…..................................................................................................................... …......
Zodpovedný pracovník ….......................................................................................................................
Usporiadateľ (vyplní fyzická osoba):
Meno, priezvisko ..…................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ….........................................................................................................................
Tel. číslo, fax, mobil, e – mail …..............................................................................................................
V súlade s ustanovením § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení
neskorších predpisov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta
Skalica nasledovne:
1/ Podujatie sa uskutoční dňa …........................................
od …............... do ….................. hod.,
resp. opakovanie 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, a pod.),
− dodržiavať podmienky § 5 zákona č. 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné, požiarnické a iné
právne predpisy),
− nerušiť nočný kľud po 22.00 hod.,
− 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 Ministerstva zdravotníctva
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 Občianskeho združenia, registrácie,
doklad oprávňujúci organizovať kultúrne podujatia a pod.“

pečiatka a podpis usporiadateľa
Potvrdenie Mestského úradu v Skalici
o prijatí oznámenia:

