
OZNÁMENIE O KONANÍ VEREJNÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA 
v Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP 

(zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach) 
 
 
Usporiadateľ/ vyplní právnická osoba/   

Názov organizácie: 

.................................................................................................................................................................... 

Sídlo: .......................................................................................................................PSČ: .......................... 

IČO: .......................................................................... DIČ: .......................................................................   

Tel. číslo: .............................................. e-mail: ........................................................................................ 

Štatutárny zástupca: ..................................................................................................................... .............   

Zodpovedný pracovník: ............................................................................................................................. 

 

Usporiadateľ  /vyplní fyzická osoba/ 

Meno, priezvisko: ................................................................................ IČO: ............................................ 

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................  PSČ: ............................   

Tel. číslo: ............................................... e-mail:........................................................................................ 

 

Podujatie sa uskutoční dňa .................................. v čase od .....................  hod. do .........................  hod.  

Názov a obsahové zameranie podujatia, druh produkcie, účinkujúci /príp. uveďte 

v prílohe/.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Miesto konania podujatia ..........................................................................................................     

Predpokladaná účasť .................................................................................................................................. 

Zaujatie verejného priestranstva: (montáž a demontáž pódia, techniky a pod.) 

.................................................................................................................................................................... 

Montáž: dňa ........................ od ..................... hod.   Demontáž:  dňa .................... do ..................... hod.  
 
 

VŠEOBECNÉ    POUČENIE   PRE    USPORIADATEĽA 
VEREJNÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA 

Usporiadateľ je povinný: 

• podať písomné oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na Miestny úrad 
MČ Košice – Sídlisko KVP najneskôr 7 dni pred konaním podujatia; 

• na vyžiadanie predložiť doklad o oprávnení organizovať kultúrne podujatia, výpis 
z obchodného registra, živnostenského registra, prípadne registra organizácií; 

• predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo (súhlas správcu komunikácie, vlastníka alebo 
správcu pozemku); 

• predložiť kótovaný situačný náčrt, program, prípadne písomný projekt (vizualizácia zariadení, 
stavieb a pod., predpokladanú intenzitu zvuku a svetla);  

• dodržiavať Autorský zákon; 



• v zmysle ustanovení § 5 zákona č. 96/1991 Zb. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení 
neskorších predpisov zodpovedať za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie 
podujatia, zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných 
autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných 
právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom; 

• dodržiavať zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

• zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru na priestranstvách a nepoškodzovanie mestskej 
zelene;  

• dodržiavať zákaz lepenia plagátov na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel; 
• dodržiavať § 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

(zákaz podávať alkoholické nápoje počas verejného kultúrneho podujatia) a Všeobecne 
záväzné nariadenie  č. 78 o čistote a o verejnom poriadku; 

• 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; 

• zabezpečiť bezproblémový prejazd vozidiel (sanitné, policajné, Hasičského a záchranného 
zboru, a pod.) na miesto podujatia, viditeľné označenie a dostatočný počet členov 
usporiadateľskej, prípadne súkromnej bezpečnostnej služby; 

• dodržiavať v prípade konania ohňostroja zákon č.58/2014 o výbušninách, výbušných 
predmetoch, a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – súhlas na ohňostrojové 
práce vydáva mesto Košice; 

• ohlásiť konanie podujatia so všetkými potrebnými povoleniami Mestskej polície (Stanica 
KVP) a Štátnej polície (obvodné oddelenie Stanica KVP); 

• zabezpečiť čistotu priestranstva ihneď po skončení podujatia a upraviť priestor do pôvodného 
stavu; 

• vziať na vedomie, že v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 96/1991 Zb. z. o verejných kultúrnych 
podujatiach v znení neskorších predpisov, MČ Košice – Sídlisko KVP je oprávnená poveriť 
osobu výkonom dozoru. 

 

POUČENIE v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov: 
Usporiadateľ svojim podpisom berie na vedomie, že Mestská časť Košice - Sídlisko KVP spracúva 
osobné údaje uvedené v tomto oznámení v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov. Právnym základom spracúvania nižšie uvedených osobných údajov je 
ustanovenie § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. 
Usporiadateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb poskytol do informačného systému 
Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP pre účely evidencie oznámení podujatí v zmysle zákona č. 
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach so súhlasom dotknutých osôb. 
                 

 

V Košiciach        .............................................................                 

          pečiatka/podpis usporiadateľa 
  


