Došlo dňa : ........................

Zaregistrované pod číslom ......................................

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (VKP)
na území mesta Lučenec
Usporiadateľ VKP (presná adresa) ………………………...........................................
.......................................................................................................................................
Zodpovedný pracovník, t.č.: .........................................................................................

...........................................................
pečiatka a podpis organizátora VKP
1/ Podujatie sa uskutoční dňa: ....................................................................................
od ........... hod. (resp. opakovane v dňoch) ............................................................
do ........... hod. .........................................................................................................
2/ Druh produkcie: ......................................................................................................
3/ Peňažný ústav a č. bankového účtu: ......................................................................
4/ IČO ............................................. DIČ ....................................................................
5/ Názov a obsahové zameranie VKP (účinkujúci, súbor, skupina, ...) .....................
.....................................................................................................................................
6/ Miesto konania podujatia ........................................................................................
7/ Kapacita sály ...........................................................................................................
Vyjadrenie odd. stavebného poriadku,investícií a stratégie MsÚ:
1/ Otváracie hodiny od ................ do ............... hod. zaregistrované pod č. ............

odd. školstva, soc. vecí, kultúry a športu MsÚ

odd. stavebného poriadku, investícií a
stratégie MsÚ

Pokyn pre usporiadateľov
Podľa zákona SNR 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach je usporiadateľ povinný:
- podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na
ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých
obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich.
- ods. 3 Oznámenie určené obci treba na obecnom úrade najneskôr do 7 dní pre
konaním podujatia! Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný
oznámiť bezodkladne.
V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí.
- podľa ustanovenia § 5 citovaného zákona je usporiadateľ povinný zabezpečiť
vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zodpovedá za zachovanie poriadku
počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových,
zdravotno-hygienických, požiarnických, bezpečnostných a iných právnych predpisov
/ SOZA, LITA / a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

 podľa § 8, ustanovenia tohto zákona poplatok sa neplatí zo vstupného na
športovú akciu a tiež na kultúrnu akciu, ktorej celý výťažok je určený na
charitatívne účely.

Za nedodržanie oznamovacej povinnosti, resp. porušenie iných
povinností vyplývajúcich zo zákona SNR č. 96/91 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach, môže obec uložiť pokutu do 335€.

