OZNÁMENIE /právnická osoba/
o konaní verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia
v zmysle zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
na území mesta Holíč (podujatia prístupné verejnosti)

Organizátor podujatia (meno/názov): ............................................................................
adresa:.......................................................................................... tel. č.: ....................
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, tel.č.)..................................................................
tel. č.: ....................................................... e-mail: ....................................................
Názov podujatia: ..........................................................................................................
Druh podujatia: ..........................................................................................................
Účel podujatia: (obsahové zameranie): ..........................................................................
....................................................................................................................................
Podujatie je: rizikové/nerizikové (označte podčiarknutím)
Dátum a čas konania (od – do): ....................................................................................
Miesto konania podujatia: .............................................................................................
Východiskové miesto (trasu, miesto ukončenia): ............................................................
...................................................................................................................................
Označenie organizátora podujatia : ..............................................................................
Adresa sídla (miesto podnikania): ................................................................................
Predpokladaný počet účastníkov podujatia: ............Predpokladaný počet divákov: ...........
Hlavný usporiadateľ (meno, priezvisko): ........................................................................
Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................
č.tel., mobilného tel., faxu :...........................................................................................
e-mailová adresa: ........................................................................................................
Miesto kde sa bude zdržiavať v čase konania podujatia: .................................................
Bezpečnostný manažér: (meno, priezvisko): ..................................................................
Adresa trvalého bydliska: .............................................................................................
č.tel., mobilného tel., faxu :...........................................................................................
e-mailová adresa: ........................................................................................................
Miesto kde sa bude zdržiavať v čase konania podujatia: .................................................
Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby (v prípade jej využitia):
...................................................................................................................................
Štatutárny zástupca SBS (meno, priezvisko): ..................................................................
č. mobil. tel.: ...................., počet členov súkromnej bezpečnostnej služby: ....................
Počet členov usporiadateľskej služby:............................................................................

Označenie usporiadateľov: ...........................................................................................
Počet príslušníkov obecnej polície ak zabezpečuje usporiadateľské služby: .......................
Počet dobrovoľníkov ak zabezpečujú usporiadateľské služby: ..........................................
Opatrenia organizátora na predchádzanie narušenia verejného poriadku, ohrozenia bezpečnosti,
života a zdravia účastníkov, alebo životného prostredia:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

V Holíči dňa ............................
Pečiatka a podpis organizátora
Prílohy:
Propozície podujatia, mapa trasy, miesta podujatia

POUČENIE
pre organizátorov verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
na území mesta Holíč
1. Organizátor vyššie spomínaných podujatí je povinný v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámiť
zámer zorganizovať podujatie 10 dní pred jeho konaním, 15 dní ak ide o podujatie
s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo 30 dní ak sa má podujatie konať
mimo športového zariadenia.
2. Organizovať podujatia po 22:00h na verejných priestranstvách z dôvodu zabezpečenia
nočného kľudu je zakázané.
3. Organizátor je povinný dodržiavať okrem ustanovení zákona č.1/2014 aj všetky
súvisiace právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Holíč,
najmä VZN č. 8/2009 o verejnom poriadku a VZN č. 54/2009 o dodržiavaní
všeobecnej čistoty a poriadku na území m mesta Holíč.
4. Organizátor zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych,
daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
5. Organizátor je povinný osoby vykonávajúce usporiadateľskú službu označiť reflexnými
vestami alebo reflexnými rovnošatami s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na
prednom a zadnom diele vesty.
6. Organizátor je povinný zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto podujatia
tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej
jednotky a záchrannej zdravotnej služby.
7. Organizátor je povinný zabezpečiť prístupnosť podujatia
postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

pre osoby so zdravotným

8. Dozorný orgán môže podujatie prerušiť, alebo zakázať, ak sa porušujú ľudské
práva alebo slobody.
9. Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia
hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,
konanie by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné
prostredie.
10. Ak sa podujatie koná mimo priestorov používaných na tieto účely, je organizátor povinný mať
súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov priestorov.
11. Po skončení podujatia je organizátor povinný zabezpečiť poriadok v priestoroch a
na priestranstvách, kde sa podujatie konalo.

