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Mesto Holíč v súlade s § 6 SNR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na základe § 1 ods. 2 zákona č.1/2014 o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
o organizovaní verejných športových podujatí na území mesta Holíč
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.Organizovanie verejných športových podujatí na území miest a obcí upravuje zákon
č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( ďalej len zákon 1/2014 Z. z.).
2.Toto Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje oznamovaciu
povinnosť pri organizovaní verejného športového podujatia (ďalej len podujatie)
konaného v športovom zariadení na území mesta Holíč, na ktorom sa predpokladá
účasť menej ako 300 účastníkov a nejde o rizikové podujatie či podujatie s osobitným
režimom. Osobitne upravuje rozsah oznamovacej povinnosti pre športové kluby,
združenia a centrum voľného času so sídlom v meste Holíč.
Článok 2
Oznámenie podujatia
1.Organizátor podujatia konaného v športovom zariadení na území mesta Holíč je
povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať
podujatie mestu Holíč v súlade ust. §4 zákona č.1/2014 o organizovaní verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Rozsah oznamovacej povinnosti pri organizovaní verejného športového podujatia
konaného v športovom zariadení na území mesta Holíč, na ktorom sa predpokladá
účasť menej ako 300 účastníkov a nejde o rizikové podujatie či podujatie s osobitným
režimom sa zužuje o ustanovenia §4 ods.3 písm. b, e, j, k, l, m, n, o, p zákona č.1/2014
Z. z. Formulár oznámenia podľa tohto článku je prílohou č.1 tohto VZN.
3. Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na podujatia, ktoré organizujú športové kluby
a organizácie so sídlom v meste Holíč a ide o podujatia, na ktorých sa predpokladá
účasť menej ako 300 účastníkov a nejde o rizikové podujatie či podujatie s osobitným
režimom podľa zákona č.1/2014 Z. z.
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Článok 3
Záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta .

V Holíči, dňa 30.05.2014

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
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Príloha č.1 k VZN č.87/2014
( presný názov organizácie- právnická alebo fyzická osoba, združenie, klub)
OZNÁMENIE
o organizovaní verejného športového podujatia konaného v športovom zariadení na území
mesta Holíč v zmysle zákona č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
( ide o podujatie, kde sa nepredpokladá účasť viac ako 300 účastníkov, nejde o rizikové
podujatie či podujatie s osobitným režimom)

1. Názov, druh a účel podujatia:
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.

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

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

3.

Miesto konania podujatia

............................................................................................................................................
4. Predpokladaný počet divákov
............................................................................................................................................
5. Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom
športovej činnosti
............................................................................................................................................

6. Označenie organizátora podujatia, adresa jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu
alebo obdobného pobytu
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..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
7. Meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa, adresu elektronickej
pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnutý počas podujatia

Dátum

......................................................
Podpis a pečiatka organizátora
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