Mesto Banská Bystrica

Císlo: 01/2015

V Banskej Bystrici 09.11.2015

Ev.c.: 152685/15, spis 29569/15
Vybavuje / tel: Ondrejková 048/4330 521

Rozhodnutie

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a
miestne príslusny správny orgán v zmysle zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorsích predpisov a § 46 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích
predpisov v spojení s § 10 ods. 2, písm. c) zákona c. 84/1990 Zb. o zhromazd'ovacom práve
v znení neskorsích právnych predpisov v konaní o oznámení zvolávateFa Eudová strana
Nase Slovensko, ICO 36127175, Ing. Martín Belusky, PhD., E. F. Scherera 4801/20,
92101

Piest'any,

doruceného

priestranstve Námestia SNP

dña

09.11.2015

na

konanie

zhromazdenia na

verejnom

v Banskej Bystrici dña 17. novembra 2015 v case od 14,00-

19,00 hodiny rozhodlo takto:
Mesto Banská Bystrica zhromazdenie zakazuje.

Odóvodnenie:

ZvolávateP zhromazdenia Eudová stranaNase Slovensko, ICO 36127175, Ing.Martin
Belusky, PhD., E. F. Scherera 4801/20, 92101 Piest'any dorucil Mestu Banská Bystrica dña
9.novembra 2015 Formular Fl Konanie verejného podujatia / aktivity na území mesta Banská
Bystrica, ktorym podl'a § 5 zákona c. 84/1990 Zb. o zhromazd'ovacom práve v znení
neskorsích právnych predpisov oznámil konanie

zhromazdenia

na verejnom priestranstve

Námestia SNP v Banskej Bystrici dña 17. novembra 2015 v case od 14,00-19,00 hodiny.

Mesto

Banská

Bystrica

zhromazd'ovacom

práve

v
v

súlade
znení

s

10

ods.

neskorsích

2,

písm.

právnych

c)

zákona

predpisov

c.

84/1990 Zb.

rozhodío

tak,

o
ze

zvolávatel'om oznámené zhromazdenie zakazuje z dóvodu, ze na rovnakom mieste a v
rovnakom case bolo mestu Banská Bystrica podl'a zákona c. 96/1991 Zb. o verejnych
kultúrnych podujatiach oznámené konanie verejného kultúrneho podujatia pod názvom
,,Spomienky na 17. november".
Podl'a §

10 ods. 2, písm. c) zákona c. 84/1990 Zb. v znení neskorsích právnych

predpisov: ,,Obec zhromazdenie zakáze aj vtedy, ak sa má konat' na rovnakom mieste a

v rovnakom case, kde uz v zmysle platnych právnych predpisov bolo povolené verejné
kultúrne alebo sportové podujatie."
Podl'a § 11 ods. 1 zákona c. 84/1990Zb. v znení neskorsích právnych predpisov: ,,O
zákaze zhromazdenia (§ 10) alebo case jeho ukoncenia (§ 9) rozhodne obec
bezodkladne, najneskór vsak do troch dní od okamihu, ked' dostala platné oznámenie."
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu móze zvolávatel' podl'a § 11 ods. 3 zákona c. 84/1990 Zb. o
zhromazd'ovacom práve v znení neskorsích právnych predpisov podat' odvolanie do 15 dní
odo dña jeho dorucenia na Krajsky súd v Banskej Bystrici, ku ktorému prilozí písomné
vyhotovenie tohto rozhodnutia. Opravny prostriedok nema odkladny úcinok. Pre konanie
platia obdobne ustanovenia Obcianskeho súdneho poriadku o preskúmaní rozhodnutí inych
orgánov.

Dorucí sa:

1. Iiudová strana Nase Slovensko, Ing. Martin Belusky, PhD., E. F. Scherera 4801/20, 92101
Piesfany

2. Eudová strana Nase Slovensko, Marian Kotleba, Král'ovohol'ská 6150/5, 97411 Banská
Bystrica

3. Policía SR - Obvodné oddelenie PZ Banská Bystrica - vychod, Ceskoslovenskej armády
1492/22, Banská Bystrica
4. Mestská policía Banská Bystrica

Jan Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcscne ana:

Zvcscné dña:
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