Miestny úrad mestskej časti Bratislava ‐Staré Mesto
Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratislava 1

OZNÁMENIE O KONANÍ VEREJNÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA
(zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach)

interiér
/kultúrne zariadenia, pohostinstvá, bary, kluby a iné zariadenia/
1. Usporiadateľ/ vyplní právnická osoba/
Názov organizácie........................................................................................................................................................................
Sídlo..................................................................................................................................................PSČ......................................
IČO.............................................DIČ.......................................č. t. /fax/ mobil, e‐mail................................................................
štatutárny zástupca................................................................ zodpovedný pracovník................................................................
Usporiadateľ /vyplní fyzická osoba /
Meno, priezvisko ..............................................................................................IČO .....................................................................
adresa trvalého pobytu....................................................................................PSČ......................................................................
tel./fax/mobil, e‐mail...................................................................................................................................................................
2. Podujatie sa uskutoční dňa ........................................................................ od .............................. do ..............................h
3. Názov a obsahové zameranie podujatia, druh produkcie, účinkujúci / príp. uveďte v prílohe/
....................................................................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia..........................................................................................................................................................
5. Kapacita ...............................................................

predpokladaná účasť:.............................................................................

Poučenie pre usporiadateľa:
 oznámiť hudobné produkcie na príslušné autorské zväzy ( SOZA, LITA, Slovgram.)
 dodržať podmienky § 5 zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
 dodržiavať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
predpisov
 nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú pre tento účel určené
 nerušiť nočný pokoj po 22.00 h a dodržiavať prevádzkovú dobu
 pri hudobných produkciách zabezpečiť indikátor na sledovanie hladiny hluku
 dodržiavať § 2 zákona č.219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov ‐ zákaz podávať alkoholické nápoje počas verejného kultúrneho
podujatia
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov 1
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej
časti Bratislava‐Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely evidenciu a výkonu agendy podľa zákona č. 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon/súhlas so
spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 5 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Som si vedomý/á,
že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu
osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol
informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby prevádzkovateľa.

pečiatka/ podpis usporiadateľa
( Vyplní zamestnanec miestneho úradu )
..................................................................
zaevidované dňa
1

..............................................
číslo evidencie

.................................................................
podpis/ pečiatka

vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

