OZNÁMENIE O USPORIADANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA V OBCI PODHÁJSKA
(pouličný sprievod, manifestácia, míting)
podľa Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
Zvolávateľ zhromaždenia - fyzická osoba:
....................................................................................................................................................................
Zvolávateľ - právnická osoba: (názov, IČO, štatutárny zástupca, sídlo, meno, priezvisko a bydlisko toho, kto
je splnomocnený konať v mene zvolávateľa, č.tel., e-mail):
......................................................................................................................................................................
Účel zhromaždenia:
.....................................................................................................................................................................
Miesto konania: (pri sprievode uviesť podrobnú trasu od východiskového miesta po miesto ukončenia
sprievodu. Ak sa zhromaždenie koná na miestnej komunikácii alebo verejnom priestranstve, je potrebné doložiť aj
žiadosť o užívanie tohto priestoru min. 30 dní pred konaním akcie,; resp. informovať sa na OÚ Podhájska, tel. číslo
035/6586 106, či je potrebné takéto povolenie).
....................................................................................................................................................................
Dátum konania: ...........................................

Časové rozpätie: od .......... hod.

do ......... hod.

Predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia: ....................
Počet usporiadateľov určených na organizáciu zhromaždenia: .............
spôsob ich označenia: .......................................
Zvolávateľ v zmysle § 6 zákona č. 84/90 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov je povinný
okrem iného poskytnúť obci Podhájska na jej žiadosť súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho priebehu
zhromaždenia, riadiť priebeh zhromaždenia tak, aby sa podstatne neodchyľovalo od účelu zhromaždenia
uvedeného v oznámení, dbať o pokojný priebeh zhromaždenia a robiť opatrenia, aby sa nenarušoval.
Usporiadateľ súhlasí so spracovaním nevyhnutných osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, ktorý vyžaduje vybavenie jeho podania.
V Podhájskej dňa ...........................
.............................................................
pečiatka a podpis zvolávateľa

STANOVISKO OBCE PODHÁJSKA
Obec Podhájska usporiadanie verejného zhromaždenia v obci Podhájska
- Berie na vedomie
-

Berie na vedomie s upozornením dodržiavať nočný kľud po 22,00 hod. ................................................

-

Zakazuje podujatie v zmysle § 10 a 11 Zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení
neskorších predpisov

V Podhájskej dňa ................................

...............................................
Mgr. Roman Ivan
starosta obce

Pozn. Oznámenie sa zasiela na vedomie Obvodnému oddeleniu PZ SR v Šuranoch

