Označenie organizátora:
..................................................................................................................................................
(meno, priezvisko/názov, adresa trvalého pobytu/sídlo, IČO, telefonický kontakt, e-mail)

Mesto Šamorín
Mestský úrad
Hlavná 37
931 01 Šamorín

OZNÁMENIE
o zámere organizovať verejné športové podujatie
podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov, druh a účel podujatia:

Označenie podujatia: a) rizikové
b) podujatie s osobitným režimom
c) podujatie konané mimo športového zariadenia

Dátum, čas konania podujatia, (pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj
program a časový harmonogram priebehu podujatia):

Miesto konania podujatia (pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj
presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať):

Východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia (ak to podmienky konania
podujatia vyžadujú):

Predpokladaný počet divákov:
Predpokladaný počet športujúcich účastníkov:
Hlavný usporiadateľ (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, adresa
elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia):

Bezpečnostný manažér podujatia (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obdobného
pobytu, adresa elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas
podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený):

Prevádzkovateľ strážnej služby (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, ak
zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a
telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej
služby, alebo meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá
je prevádzkovateľom strážnej služby):

Celkový počet členov usporiadateľskej služby:
Počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby (ak
zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby):

Počet príslušníkov obecnej polície (ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby):
Počet dobrovoľníkov (ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby):
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia,
ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu
pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku a životného prostredia, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom:

................................................
podpis organizátora

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----–––––––––––––––––––––––––
Poučenie:
1. Organizátor v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 1/2014 Z. z. je povinný ohlásiť písomne alebo v elektronickej forme
zámer zorganizovať podujatie mestu, kde sa má podujatie konať, najneskôr:
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
2. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak ide o
podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj
príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
3. Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v
zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.
4. Podaním oznámenia sa organizátor nezbavuje plnenia ďalších zákonných povinností (napr. podľa zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, č. 364/2004 Z.z. o vodách a pod.)
5. V prípade záberu verejného priestranstva a zvláštneho užívania miestnej komunikácie je organizátor povinný
vyžiadať si stanovisko Referátu dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti.

