Obec Liptovská Lúžna
Obecný úrad Liptovská Lúžna č.629
034 72 Liptovská Lúžna

Obec Liptovská Lúžna, IČO: 00315397, www.liptovskaluzna.sk, tel.: 044/4300220
Oznamovacia povinnosť
usporiadateľa verejných kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach
Povinné údaje:
Usporiadateľ:.................................................................................................................................
Adresa/sídlo ..................................................................................................................................
Zodpovedná osoba (meno a tel.číslo) .............................................................................................
Nepovinné údaje (odporúčame vyplniť pre urýchlenie komunikácie):
E-mail: ...................................................................
Týmto oznamuje obci Liptovská Lúžna usporiadanie verejného kultúrneho podujatia:*
a)
divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b)
koncerty, hudobné a tanečné produkcie (Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú
zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné
vystúpenie, spev a pod. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom sa nejedná o hudobnú produkciu),
c)
výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d)
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e)
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy (doplniť): .......................................
....................................................................................................................................................
f)

verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Názov a obsahové zameranie podujatia :..........................................................................
....................................................................................................................................................
Dátum konania: ................................................ Čas konania: od .................. do ................ hod.
Miesto konania:..............................................................................................................................
Cena vstupeniek: ............................ EUR Maximálna kapacita: ....................................... osôb

Opatrenia vykonané na zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia
a životného prostredia: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Doplňujúce údaje: Podujatie neuskutočnené z dôvodu..................................................................
.................................................................. Podujatie presunuté na deň.........................................
Iné: .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Poučenie: Usporiadateľ je povinný oznámiť na Obecnom úrade v Liptovskej Lúžnej zámer uskutočniť verejné
kultúrne podujatie najneskôr 7 dní pred jeho konaním. Prípadné zmeny je povinný oznámiť bezodkladne. V
prípade neúplného oznámenia bude usporiadateľ vyzvaný na jeho doplnenie.
Usporiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
V zmysle § 5 predmetného zákona usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie
podujatia, za 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. V prípade, že sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody obec v zmysle § 6 ods.
2 zákona č. 96/1991 podujatie zakáže. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo
obci alebo by bolo v rozpore s týmto zákonom.
Ďalej je usporiadateľ povinný dodržiavať napríklad prípustné hladiny hluku podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodržiavať zákaz predaja
alebo podávania alkoholických nápojov alebo inak umožňovať ich požívanie na verejných kultúrnych podujatiach
s výnimkou piva a vína podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
Podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach môže obec uložiť právnickým osobám pokutu
do výšky 332 eur a to v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti, za usporiadanie zakázaného podujatia a tiež
za porušenie iných povinností usporiadateľa. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
môže obec za porušenie nariadenia podľa § 27 b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu
do 6638 eur.

V ..........................dňa .........................

......................................................
pečiatka a podpis usporiadateľa

*vhodné vyznačiť

