Oznámenie
o konaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom
práve v znení neskorších predpisov
Zvolávateľ – fyzická osoba :
meno a priezvisko: ................................................................... bydlisko: ................................................
rodné číslo: ..................................... tel. číslo: ....................... E-mail: ......................@.........................
Zvolávateľ – právnická osoba:
Názov a sídlo: ..........................................................................................................................................
Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá je splnomocnená konať v príslušnej veci v mene právnickej
osoby: ......................................................................................................................................................
Tel. číslo: ..................................................E-mail....................................@............................................
Ďalšie povinné údaje v zmysle § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve:
Zvolávateľ podáva oznámenie o konaní verejného zhromaždenia aspoň 5 dní vopred, najskôr však
6 mesiacov predo dňom jeho konania.
Účel zhromaždenia: .......................................................................................
Deň a miesto jeho konania: ............................................................................
Čas začatia a predpokladaný čas jeho ukončenia: od: ............ do :.............
Predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia: ..................................................................
Počet usporiadateľov a spôsob ich označenia:....................... ...............................................
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia sprievodu (ak ide o pouličný sprievod):
.........................................................................................................................................
Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá je splnomocnená konať v zastúpení zvolávateľa:
......................................................................................................................
Súhlas vlastníka (užívateľa) pozemku s konaním zhromaždenia, ak sa zhromaždenie koná mimo
verejného priestranstva:
..............................................................................................................................................
Dátum:.................................

....................................
podpis zvolávateľa
(pečiatka ak ide o právnickú osobu)

Poučenie:
a) ak charakter zhromaždenia vyžaduje na pozemnej komunikácii umiestnenie predmetov alebo iné
stavby dočasného charakteru, alebo inštaláciu ozvučenia pomocou prenosového vozu na pozemnej
komunikácii, postupuje sa podľa osobitných predpisov1. Zvolávateľ zodpovedá za dodržiavanie
predpisov týkajúcich sa cestnej premávky a užívania pozemných komunikácií a je povinný si
zabezpečiť príslušné povolenia. Potrebné povolenie zvolávateľ prikladá ako prílohu k tomuto
oznámeniu o konaní zhromaždenia. „Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia“ nenahrádza
potrebné povolenia v zmysle osobitných predpisov1.
b) Zvolávateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku.
c) Mesto Rimavská Sobota spracúva osobné údaje uvedené v tomto oznámení v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonným
právnym základom spracúvania uvedených osobných údajov je § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o
zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Zvolávateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje
dotknutých osôb poskytol do informačného systému Mesta Rimavská Sobota pre účely evidencie
oznámení zhromaždení v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve so súhlasom
dotknutých osôb. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a
po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať
prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak
spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť
dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na
adresu: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota, osobne do
podateľne
alebo elektronicky na e-mail:
mesto@rimavskasobota.sk , zodpovedná
osoba: zodpovednaosoba@somi.sk

Vyplní podateľňa Mestského úradu v Rimavskej Sobote:
Oznamovacia povinnosť splnená dňa : ...............................................
(uvedie sa deň a hodina oznamovacej povinnosti)

1

napr. zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení

