Vzor oznámenia o zvolaní verejného zhromaždenia

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.“)

ZVOLÁVATEĽ ZHROMAŽDENIA – FYZICKÁ OSOBA 
Údaje v zmysle § 5 ods.2 písm. e) zákona č.84/1990 Zb.
MENO, PRIEZVISKO

RODNÉ ČÍSLO

BYDLISKO ZVOLÁVATEĽA


Kontakt
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


Kontakt
TELEFÓNNE ČÍSLO

E-MAILOVÁ ADRESA


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


Kontakt
TELEFÓNNE ČÍSLO

E-MAILOVÁ ADRESA


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

DEŇ ZHROMAŽDENIA

ČAS ZAČATIA KONANIA ZHROMAŽDENIA

PREDPOKLADANÝ ČAS UKONČENIA ZHROMAŽDENIA

MIESTO KONANIA ZHROMAŽDENIA

PREDPOKLADANÝ POČET ÚČASTNÍKOV ZHROMAŽDENIA

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 ** nehodiace sa škrtnite 


Poučenie: 

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").
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.  
Ak charakter zhromaždenia vyžaduje na pozemnej komunikácii postavenie tribúny alebo inej stavby dočasného charakteru, alebo inštaláciu ozvučenia pomocou prenosového vozu, postupujte aj podľa osobitného predpisu upravujúceho užívanie pozemných komunikácií (zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - cestný zákon).
Obec ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v tomto oznámení pre účely evidencie a úkonov agendy o zhromažďovacom práve. Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané po dobu stanovenú osobitným predpisom 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 doručením žiadosti na adresu: Obec ...................................., ................................................, osobne do podateľne  alebo elektronicky na e-mail ................................., zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov mail: .................................................
Údaje  uvedené v tomto oznámení (s výnimku kontaktných údajov) prevádzkovateľ spracúva na základe osobitného predpisu (§5 zákona č.84/1990 Zb.) a v súlade s článkom 6 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
   
Kontaktné údaje zvolávateľa v rozsahu  telefón a  mail budú spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá týmto  vyjadruje svoj súhlas						        áno / nie *
Daný súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 







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

Vzor rozhodnutia o zakázaní zhromaždenia

Obec ...................., sídlo ...........................................................
V ................ dňa ...........................
Číslo: .........................

Rozhodnutie
Obec ................. v súlade s ustanoveniami § 10 a § 11 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov a ustanovením § 46 a § 47  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe § 10 ods. ....... písm. .........  zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
z a k a z u j e
verejné zhromaždenie , ktoré bolo oznámené zvolávateľom ................................................................., dňa ....................... a má sa konať  dňa .............................. zo začiatkom o ............. hodine na námestí (ulici,... ) ....................................... , za účelom  .....................................................................................
O d ô v o d n e n i e
Zvolávateľ ....................... písomne oznámil obci ................, že dňa ........... so začiatkom  o ................... na námestí (ulici,... ) ....................... v obci .................. má zámer usporiadať verejné zhromaždenie,  ktorého účelom má byť .........................................., s predpokladaným počtom účastníkov ............
Vzhľadom ku skutočnosti, že
	oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve  popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov,  obec ......................... v zmysle § 10 ods.1 písm. a) zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


	oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve  dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti, obec ......................... v zmysle § 10 ods.1 písm. b) zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


	oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve  inak porušovať ústavu, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, obec ......................... v zmysle § 10 ods.1 písm. c) zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


	zhromaždenie sa má konať na mieste, kde by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie a zvolávateľ neprijal návrh obce na zmenu miesta, obec ......................... v zmysle § 10 ods.2 písm. a) zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


	na rovnakom mieste a v rovnaký čas sa má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania a zvolávateľ neprijal návrh obce na zmenu miesta alebo času zhromaždenia, obec ......................... v zmysle § 10 ods.2 písm. b) zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


	zhromaždenie sa má konať na rovnakom mieste a v rovnakom čase, kde už v zmysle platných právnych predpisov bolo povolené verejné kultúrne alebo športové podujatie a zvolávateľ neprijal návrh obce na zmenu miesta alebo času zhromaždenia,  obec ......................... v zmysle § 10 ods.2 písm. c) zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


	zhromaždenie sa má konať v mieste, kde by potrebné obmedzenie dopravy a zásobovania bolo v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva a zvolávateľ neprijal návrh obce na zmenu miesta, obec ......................... v zmysle § 10 ods.3 zákona č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


POZOR! 
* Obec nemôže zhromaždenie zakázať z dôvodov uvedených v odrážkach č. 4 - 7, ak zvolávateľ prijal návrh obce aby sa zhromaždenie konalo na inom mieste alebo v inom čase!
*Je potrebné vybrať si jednu z možností, podľa reálneho stavu, ostatné zo vzoru vymazať!
* Odporúčame k uvedenému textu vždy doplniť aj konkrétne okolnosti, na základe ktorých obec rozhodla, aby bolo rozhodnutie preskúmateľné. Napr. „oznámený účel zhromaždenia smeroval k výzve  porušovať  zákon č. ....“ ;  alebo  „na mieste kde bolo zvolávateľom oznámené zhromaždenie, t .j. námestie Ľ. Štúra bolo v rovnakom čase, t. j.  10.7.2019 o 16.00 hod., skôr oznámené zhromaždenie „Stretnutie občanov za demokraciu“ a zvolávateľ neprijal návrh obce na zmenu miesta alebo času zhromaždenia.
P o u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.

									Titl. meno, priezvisko
									      starosta obce

Doručí sa:
Zvolávateľ 
Úradná tabuľa obce 
Spis
Vyvesené: .........................
Zvesené: ...........................


