
 

 

O Z N Á M E N I E  

o zvolaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona NR SR č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve 

 

Zvolávateľ zhromaždenia – právnická osoba: 
 

Názov a sídlo: ............................................................................................................................................................. 

 

Meno, priezvisko a bydlisko osoby,  ktorá je splnomocnená konať v príslušnej veci v mene právnickej osoby: 

 

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

 

Tel. č: ......................................... E-mail: ..........................................................   

 

Zvolávateľ zhromaždenia – fyzická osoba: 
 

Meno a priezvisko: .................................................................................................. ................................................... 

 

Bydlisko: .................................................................................................................................................................... 

 

Tel. č: ......................................... E-mail: .........................................................  rodné číslo: .................................. 
Poučenie: 

1. Zvolávateľ svojim podpisom berie na vedomie, že Mesto Trenčín spracúva osobné údaje uvedené v tomto oznámení 

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a právnym základom spracúvania 

nižšie 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 Trenčín pre účely 

evidencie oznámení zhromaždení v zmysle zákona č.84/1990Zb. o zhromažďovacom práve so súhlasom dotknutých osôb.   

2. 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 povolenia. Povolenia prikladá ako prílohu k tomuto oznámeniu o konaní zhromaždenia. „Oznámenie 

o zvolaní verejného zhromaždenia“ nenahrádza povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

3. Na zvolávateľa sa vzťahuje VZN Mesta Trenčín č.8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho 

užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín.  

4. Zvolávateľ zodpovedá za dodržiavanie prípustnej hladiny hluku. 

5. Pre potreby zistenia vlastníka pozemku, na ktorom sa má konať zhromaždenie, môže zvolávateľ požiadať o pomoc MsÚ 

Trenčín, útvar majetku mesta, tel. 032/6504 462. 

 

Ďalšie povinné údaje v zmysle § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve: 

 

Účel zhromaždenia: ................................................................................................................................. ................... 

 

Deň a miesto konania zhromaždenia: ........................................................................................................ ................. 

 

Čas konania zhromaždenia 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: ......................................................................................................................... (v prílohe   áno/nie*
1
) 

 

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

    podpis zvolávateľa       pečiatka (ak ide o právnickú osobu) 

                                                 
1
 * nehodiace sa škrtnite 
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Vyjadrenie referenta dopravy MsÚ v Trenčíne k zvláštnemu užívaniu miestnej komunikácie  

 

K zhromaždeniu   je potrebné/nie je potrebné*
2
   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 Trenčíne: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pečiatka a podpis  

 

 

                                                 
2
 nehodiace sa škrtnite 
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