Oznámenie o zhromaždení
Meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a
meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene:
Meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa:
Účel zhromaždenia:
Deň konania zhromaždenia:
Miesto konania zhromaždenia:
Čas začatia zhromaždenia:
Čas ukončenia zhromaždenia (ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve):
Predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia:
Opatrenia, ktoré urobí zvolávateľ, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä
počet usporiadateľov ( starších ako 18 rokov), ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a
spôsob ich označenia:
Ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia:
Ak sa má zhromaždenie konať pod šírym nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ
povinný k oznámeniu priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.
Zvolávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie všetky povinnosti vyplývajúce
mu zo zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
.............................................
pečiatka a podpis zvolávateľa

Potvrdenie o prijatí oznámenia Mestom Zvolen
Oznámenie o zhromaždení bolo prijaté Mestom Zvolen dňa......... o ................ pod poradovým
číslom:
Podpis zamestnanca:
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Poučenie
Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť Mestu Zvolen tak, aby Mesto Zvolen
oznámenie dostalo aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov predo dňom jeho konania.
Mesto Zvolen môže v odôvodnených prípadoch prijať oznámenie aj v kratšej lehote. Za
právnickú osobu predloží oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene.
Oznámenie sa môže predložiť aj osobne v pracovný deň v dobe medzi ôsmou a pätnástou
hodinou v podateľni Mestského úradu vo Zvolene.
Ak sa oznámenie predloží osobne, Mesto Zvolen to zvolávateľovi písomne potvrdí s
uvedením dňa a hodiny, keď bola oznamovacia povinnosť splnená.
Ak zvolávateľ neuvedie údaje podľa § 5 odseku 2 a odseku 3 zákona č. 84/1990 Zb. alebo ak
sú uvedené údaje neúplné alebo nepresné, obec na to zvolávateľa pri osobnom predložení
oznámenia upozorní s tým, že ak tieto vady nebudú odstránené, nepôjde o platné oznámenie.
Zvolávateľ je povinný na mieste oznámenie potrebným spôsobom doplniť alebo upraviť. Ak
bolo oznámenie predložené iným spôsobom, obec zvolávateľa na vady bezodkladne písomne
upozorní. Povinnosť zvolávateľa podľa odseku 1 je splnená, ak vady oznámenia boli
odstránené v lehote tam uvedenej.
Zmeny v údajoch uvedených v oznámení alebo zrušenie oznámeného zhromaždenia je
zvolávateľ povinný bezodkladne oznámiť Mestu Zvolen
Zvolávateľ je povinný poskytnúť Mestu Zvolen na jeho žiadosť súčinnosť nevyhnutnú na
zabezpečenie riadneho priebehu zhromaždenia a splniť povinnosti ustanovené osobitnými
právnymi predpismi.
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