OZNÁMENIE
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 vo veci v mene právnickej osoby:
....................................................................................................................................................................
Zvolávateľ zhromaždenia – fyzická osoba:
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................
Bydlisko: ....................................................................................................................................................
Rod. č.: ....................................
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: .............................................................

..........................................
podpis zvolávateľa

..........................................
pečiatka

Mestský úrad Hnúšťa, odbor všeobecnej vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí
potvrd zuje
splnenie oznamovacej povinnosti.
Dňa .............................. o .........................hod.

............................................................
podpis zodpovedného zamestnanca

..............................................
pečiatka

Oznámenie o zhromažďovaní občanov
Právo zhromažďovať sa patrí k základným ľudským právam a slobodám, ktoré zaručuje aj Ústava
Slovenskej republiky v článku 28. Podmienky výkonu zhromažďovacieho práva upravuje zákon č.
84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. Výkon zhromažďovacieho práva slúži občanom na využívanie
slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení
verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.
Za zhromaždenie sa nepovažujú:
- zhromaždenia osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi
- zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb
- iné zhromaždenia neslúžiace občanom na výkon tohto práva
Zvolanie zhromaždenia
Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu. Zhromaždenie môže zvolať občan
starší ako 18 rokov alebo slovenská právnická osoba alebo skupina osôb.
Zhromaždenia podliehajú oznamovacej povinnosti a musia sa oznamovať obci s výnimkou zhromaždení:
- usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným
hosťom
- usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí
a iných sprievodov a zhromaždení
- slúžiacich na prejavy náboženského vyznania
- konaných v obydliach občanov
- menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch
Zhromaždenie musí zvolávateľ písomne oznámiť obci aspoň 5 dní pred konaním zhromaždenia. Za právnickú
osobu predkladá oznámenie ten, kto je v tejto veci splnomocnený konať v jej mene.
Potrebné doklady a dokumenty
 vyplnené oznámenie o zhromaždení, ktoré musí obsahovať:

účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia; ak ide o zhromaždenie na verejnom
priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia;

predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia;

opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet
usporiadateľov a ich spôsob označenia;

ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia;

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.
 priložiť súhlas vlastníka, alebo užívateľa pozemku ak sa má zhromaždenie konať pod šírim nebom
mimo verejných priestranstiev
Lehoty
 najneskôr 5 dní pred konaním zhromaždenia
Poplatky
 bez poplatkov
Súvisiace predpisy
 zákon č. 84/1990 Z.z.o zhromažďovacom práve v platnom znení
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

