
Obec Bzince pod Javorinou 
         0becný úrad 
         ul. Dr.Rudolfa Macúcha 348/1 

916 11 Bzince pod Javorinou 
  

 

Vec: Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území obce Bzince pod Javorinou v 
zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach oznamujem konanie verejného 
kultúrneho podujatia  

Názov organizácie, firmy, meno 
usporiadateľa:..............................................................................................................  

Adresa: 
...................................................................................................................................................................
......... Zodpovedná osoba, adresa: ........................................................................ telefonický kontakt: 
............................ Názov podujatia: 
............................................................................................................................................................. 
Obsahové 
zameranie:.................................................................................................................................................
..... Miesto konania (v priestoroch – zariadeniach): 
............................................................................................................. Dátum a čas konania (hodina - 
od/do):........................................................................................................................... Pri pravidelne sa 
opakujúcich podujatiach:................................................................................................................... Na 
obdobie: 
...................................................................................................................................................................
. V dňoch: 
...................................................................................................................................................................
....... Hodina od/do: 
................................................................................................................................................................. 
Miesto 
konania:.....................................................................................................................................................
.......... Ak sa jedná o hudobnú produkciu, uveďte názov hudobnej skupiny, príp. meno 
prevádzkovateľa hudobných diel: 
...................................................................................................................................................................
......................  

Vyhlásenie usporiadateľa: Som si vedomý/á, že usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných 
podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie 
príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a 
iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným osobám.  

V Bzinciach pod Javorinou, dňa ........... 

 

podpis a pečiatka usporiadateľa  

 



U P O Z O R N E N I E: OZNÁMENIE NESLÚŽI AKO POVOLENIE NA KONANIE VEREJNÉHO KULTÚRNEHO 
PODUJATIA!  

Usporiadateľ verejného kultúrneho:  

1. Dodržiavať zachovanie verejného poriadku počas konania podujatia a po 22,00 hod. dodržiavať 
nočný kľud.  

2. Dodržiavať zdravotné, hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a opatrenia. 

 3. Pri podujatiach konaných na verejnom priestranstve uviesť verejné priestranstvo do pôvodného 
stavu (zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene nasledujúci deň po ukončení 
podujatia)  

4. Umožniť vykonávanie dozoru oprávneným orgánom obce.  

5. Dodržiavať ustanovenia zákona SNR č. 96/1991 Zb., ako i zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom /Autorský zákon/  

6. Oznámenie podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Dozor nad 
dodržiavaním podujatia vykonávajú oprávnené orgány obce, ktoré môžu za nesplnenie už uvedených 
podmienok podľa § 6 zák. 96/1991 Zb. podujatie zakázať.  

Na vedomie: OR PZ Nové Mesto nad Váhom  

Príloha: - kópia živnostenského oprávnenia, resp. výpis z obchodného registra - kópia nájomnej zmluvy, 
povolenia, dohoda na užívanie priestorov  

Zaregistrované na Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou,  

dňa            

podpis a pečiatka 
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