Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia
presný názov a adresa

Miestny úrad MČ Košice-Juh
Smetanova 4
040 79 Košice
Miesto a dátum
VEC
O z n á m e n i e o konaní verejného kultúrneho podujatia na území MČ Košice-Juh
V zmysle § 3 zákona č. 96/1991 Zb. – O verejných kultúrnych podujatiach
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (presný názov a adresa):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zodpovedný pracovník:..........................................................................................................
telefón : ................... IČO príp. r.č.:..................bankové spojenie, č.ú.: ...........................
1. Podujatie sa uskutoční dňa....................................................................................................
od .........hod. do.........hod. resp. opakovane v termínoch......................................................
..................................................................................................................................................
2. Miesto konania podujatia.....................................................................................................
3. Druh podujatia, názov (vypíšte)........................................................................................
..................................................................................................................................................
/divadelné, filmové a iné audiovizuálne podujatia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
prehliadky a festivaly v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti
spoločenskej zábavy, artistické, varietné, cirkusové vystúpenia...../
4. Predpokladaný počet návštevníkov: ..................................................................................
5. Čestne prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé.

pečiatka a podpis
organizátora verejného kultúrneho podujatia

Pokyny pre usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí na území
mestskej časti Košice - Juh

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný riadiť sa zákonom SNR č.96/1991
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho
vykonávacích predpisov. Usporiadateľ je najmä povinný:
1/ písomne oznámiť zámer usporiadať podujatia na Miestny úrad Košice-Juh najneskôr 7 dní
pred jeho konaním. Ak po ohlásení nastanú zmeny, je potrebné ich bezodkladne oznámiť. Ak
sa podujatie koná vo viacerých mestských častiach, je to potrebné písomne oznámiť všetkým
MČ;
2/ písomné oznámenie musí mať náležitosti, ktoré sú uvedené na prednej strane "Oznámenie
o konaní kultúrneho podujatia na území mestskej časti Košice-Juh". V jednom oznámení
možno uviesť aj viac podujatí;
3/ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na zachovanie poriadku, vrátane
zamedzenia rušenia nočného kľudu, za dodržiavanie príslušných autorských práv,
zdravotnícko - hygienických, požiarnických, bezpečnostných a iných právnych predpisov
a za umožnenie výkonu dozoru pracovníkom Miestneho úradu mestskej časti Košice-Juh;
4/ mestská časť má právo zakázať podujatie v prípade, ak by účastníkom hrozilo závažné
nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by konanie podujatia ohrozovalo verejnú dopravu alebo
zásobovanie obyvateľstva,
5/ mestská časť môže za nedodržanie oznamovacej povinnosti alebo za porušenie iných
povinností vyplývajúcich zo zákona SNR č.96/1991 Zb. uložiť usporiadateľovi, ktorý je
- právnickou osobou pokutu do výšky 331,94 €.
Spracovala: PaedDr. Viera Nepšinská, ved. OKMaŠ

