Oznámenie
o konaní verejného športového podujatia na území mesta Rožňava
v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z.. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

1/ Organizátor: ...............................................................................................................
2/ Adresa organizátora:

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

3/ V zmysle hore uvedeného zákona § 4 ods. 3 organizátor v oznámení uvedie:
a/ Názov, druh a účel podujatia:

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

..................................................................................................................................................................
b/

Označte podujatie:

c/

dátum a čas konania:

rizikové

/ s osobitným režimom / podujatie organizované mimo
športového zariadenia,

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

od: ............ h. do: ........... h.

pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu
podujatia (do prílohy),
d/ miesto konania:

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

pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis pozemkov alebo
iných priestorov, kde sa má podujatie konať (do prílohy),
e/

uveďte východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania
podujatia vyžadujú,

f/ predpokladaný počet divákov,
g/ predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom
športovej činnosti,
h/ označenie organizátora podujatia,
i/ meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa,
adresa elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas
podujatia ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4/

V prípade, ak podujatie vyžaduje bezpečnostného manažéra, strážnu či usporiadateľskú
službu alebo ide o rizikové podujatie
resp. podujatie s osobitným režimom,

oznámenie sa dopĺňa v zmysle § 4, odsek 3, písmeno j), k), l), m), n), o), p) zákona č.
1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (v prílohe).
5/ Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia je aj súhlas
vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať
a povolenie podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje (v prílohe).

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

* pozn.
1/ Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr:
a/ 10 dní
b/ 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
alebo,
c/ 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia
Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

2/ V zmysle vyššie uvedeného zákona všetky osoby podieľajúce sa na príprave, organizovaní
a dozore nad priebehom podujatia, vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti tak,
aby právo pokojne sa zhromažďovať na verejne prístupných miestach nebolo obmedzené,
okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku,
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia.

