
Mesto Krompachy 
Mestský úrad v Krompachoch 

Námestie slobody 1 
053 42 Krompachy 

 
OZNÁMENIE  O ZVOLANÍ VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA  

v zmysle zákona NR SR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve  v znení neskorších predpisov 
(ďalej len:  „zákon č.84/1990 Zb.“) 

 

I. ZVOLÁVATEĽ ZHROMAŽDENIA – FYZICKÁ OSOBA  

Údaje v zmysle § 5 ods.2 písm. e) zákona č.84/1990 Zb. 

MENO, PRIEZVISKO  

RODNÉ ČÍSLO  

BYDLISKO ZVOLÁVATEĽA  

 

Kontaktné údaje 

TELEFÓNNE ČÍSLO  

E-MAILOVÁ ADRESA  

 

OSOBA SPLNOMOCNENÁ KONAŤ V ZASTÚPENÍ ZVOLÁVATEĽA 

Údaje v zmysle § 5 ods.2 písm. f) zákona č.84/1990 Zb. 

MENO, PRIEZVISKO  

BYDLISKO ZVOLÁVATEĽA  

 

Kontaktné údaje 

TELEFÓNNE ČÍSLO  

E-MAILOVÁ ADRESA  

 

II. ZVOLÁVATEĽ ZHROMAŽDENIA – PRÁVNICKÁ OSOBA  

Údaje v zmysle § 5 ods.2 písm. e) zákona č.84/1990 Zb. 

NÁZOV A SÍDLO  
 

 

MENO A PRIEZVISKO OSOBY SPLNOMOCNENEJ 
KONAŤ V DANEJ VECI V MENE ZVOLÁVATEĽA 

 

BYDLISKO OSOBY SPLNOMOCNENEJ KONAŤ 
V DANEJ VECI V MENE ZVOLÁVATEĽA 

 

 

Kontaktné údaje 

TELEFÓNNE ČÍSLO  

E-MAILOVÁ ADRESA  

 
III. ĎALŠIE POVINNÉ ÚDAJE V ZMYSLE § 5 ZÁKONA č. 84/1990 Zb.  
ÚČEL ZHROMAŽDENIA 
 

 

DEŇ ZHROMAŽDENIA  

ČAS ZAČATIA ZHROMAŽDENIA  



PREDPOKLADANÝ ČAS UKONČENIA 

ZHROMAŽDENIA 

 

MIESTO KONANIA ZHROMAŽDENIA 

 

 

PREDPOKLADANÝ POČET ÚČASTNÍKOV   

OPATRENIA ZVOLÁVATEĽA NA ZABEZPEČENIE  

ZHROMAŽDENIA  

 

POČET USPORIADATEĽOV  

A SPÔSOB ICH OZNAČENIA 

 

AK IDE O POULIČNÝ SPRIEVOD: 

VÝCHODISKOVÉ MIESTO  

TRASA A MIESTO UKONČENIA SPRIEVODU  

 

AK SA ZHROMAŽDENIE KONÁ MIMO 
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA: 

SÚHLAS VLASTNÍKA (UŽÍVATEĽA) POZEMKU S 
KONANÍM ZHROMAŽDENIA  

 

 

V PRÍLOHE     ÁNO / NIE * 

 

 

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 prevádzkovateľa 
www.krompachy.sk v časti Ochrana osobných údajov, ktorá je v päte webovej stránky, alebo na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle  a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.  

 

Poučenie:  

1. Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej 

republiky alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území 

Slovenskej republiky alebo skupina osôb (ďalej len "zvolávateľ"). 

2. Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred. 

3. Zvolávateľ  je v zmysle § 6 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve povinný okrem iného: 

- poskytnúť obci na jej žiadosť súčinnosť nevyhnutnú na zabezpečenie riadneho priebehu zhromaždenia a  plniť  

povinnosti ustanovené osobitnými právnymi predpismi,  

- 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, 

- zhromaždenie ukončiť.   

4. Ak charakter zhromaždenia vyžaduje na pozemnej komunikácii  postavenie tribúny alebo inej stavby dočasného 

charakteru, alebo inštaláciu ozvučenia pomocou prenosového vozu, postupuje sa podľa osobitného predpisu 

o užívaní pozemných komunikácií. Zvolávateľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov týkajúcich sa premávky 

a užívania pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov a je povinný si zabezpečiť príslušné povolenie. Povolenie prikladá ako prílohu k tomuto oznámeniu 

o konaní zhromaždenia. „Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia“ nenahrádza povolenie na zvláštne 

užívanie miestnej komunikácie.  

 

 

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

              podpis zvolávateľa            pečiatka (ak ide o právnickú osobu)  

                                   

                                                           
* nehodiace sa škrtnite  

http://www.krompachy.sk/


 

 

VYJADRENIE REFERENTA DOPRAVY MSÚ V  KROMPACHOCH  

K ZVLÁŠTNEMU UŽÍVANIU MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

K zhromaždeniu   je potrebné / nie je potrebné*  povolenie na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie.  

  

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

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

  

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

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

meno a podpis zodpovedného zamestnanca    pečiatka  

  
(Upozornenie: Tlačivo žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie je zverejnené na webovom sídle 
mesta.)  

 

 

 

VYPLNÍ PODATEĽŇA MESTSKÉHO ÚRADU V KROMPACHOCH 

  

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia bolo doručené na Mestský úrad v Krompachoch  

Dátum a čas doručenia: ..................................................................  

         

         ................................................  
          pečiatka a podpis   


