Mesto Komárno
Odbor školstva, kultúry a športu
Nám. gen. Klapku 1
945 01 Komárno

Vec: Oznámenie o zámere usporiadať telovýchovné, športové alebo turistické podujatie
Na základe § 4 zákona č. 1/2014 Zz. o organizovaní verejných športových podujatí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznamujem zámer usporiadať
nasledovné podujatie:
Označenie organizátora podujatia (§ 4 ods. 3 písm. h) zákona)

Meno, priezvisko, adresa hlavného usporiadateľa podujatia (§ 4 ods. 3 písm. i) zákona)

Meno, priezvisko, adresa bezpečnostného manažéra podujatia (§ 4 ods. 3 písm. j) zákona)

Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa strážnej služby, ak zabezpečuje výkon činnosti
usporiadateľskej služby (§ 4 ods. 3 písm. k) zákona)

Označenie podujatia za rizikové; podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané
mimo športového zariadenia

Deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program
aj 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. Zároveň sa
uvedie východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania
podujatia vyžadujú.

Predpokladaný počet divákov

Predpokladaný počet športovcov
(§ 4 ods. 3 písm. g) zákona

Počet usporiadateľov: (§ 4 ods. 3 písm. l) až o) zákona)

Celkový počet
usporiadateľov

Počet
spôsobilých
zamestnancov

Počet
príslušníkov
mestskej polície

Počet dobrovoľníkov

Bezpečnostné opatrenia k zabráneniu narušenia pokojného priebehu podujatia a verejného
poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, zdravia mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide
o podujatie s osobitným režimom

Dátum: .................................

.....................................................
podpis a pečiatka organizátora

Poučenie:
1. Organizátor podujatia je povinný písomne alebo v elektronickej forme oznámiť zámer
organizovať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať, najneskôr 10 dní pred
konaním podujatia. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho
konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie s osobitým režimom alebo
medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru
Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu. Ak ide o podujatie s osobitným
režimom alebo medzinárodné podujatie, oznámenie podáva organizátor najneskôr 10 dní;
ak sa podujatie koná mimo športového zariadenia, oznámenie podá najneskôr 30 dní pred
konaním podujatia.
2. Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia je aj súhlas
vlastníkov alebo užívateľov priestorov, kde sa má podujatie konať a povolenie podľa
osobitného predpisu, ak sa vyžaduje.
3. Organizátor podujatia je povinný postupovať v zmysle zákona č. 1/2014 Zz. o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

