
OZNÁME NIE  O  USPORIAD ANÍ  VERE JNÉH O  KULT ÚRNEH O  
PODUJAT IA  

V MESTE LEOPOLDOV 
 
 
 
Usporiadateľ – fyzická osoba: (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu) 

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

 
Usporiadateľ – právnická osoba:  (názov, štatutárny zástupca, sídlo,  č. tel.) 

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

 
 
Kontaktná osoba, č. tel., mailová adresa.:........................................................................................................ 

 

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

Názov a obsahové zameranie podujatia: ......................................................................................................... 

Dátum konania podujatia: ............................................................................................................................... 

Časové rozpätie podujatia od:..........................................do:........................................................................... 

Miesto konania ................................................................................................................................................ 

Kapacita sály, resp. miesta konania ................................................................................................................ 

Cena vstupeniek: ............................./l ks * 
 

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

 

Spracovanie osobných údajov je v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákonom Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných 
kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 84/90 Zb. o zhromažďovacom práve v znení 
neskorších predpisov. 

 

V zmysle § 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 v znení neskorších predpisov sa zakazuje predávať 
alebo  podávať  alkoholické  nápoje  alebo  inak  umožňovať  ich  požívanie  na  verejných  kultúrnych  podujatiach 
s výnimkou piva a vína. 

 
Na  verejných  kultúrnych podujatiach určených  pre osoby mladšie ako  18 rokov sa  zakazuje predávať  alebo 
podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 5 tohto zákona). 

 
 
 
 
V Leopoldove, dňa ....................... 

 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* V cene vstupenky nie je zahrnuté konzumné. 

 

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

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

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

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

..... 
podpis 
usporia
dateľa / 
pečiatk
a 



Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na 
webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých 
kontaktných miestach prevádzkovateľa. 
 


