Tlačivo mestskej časti B R A T I S L A V A – D Ú B R A V K A
Meno žiadateľa ........................................................................ tel. číslo ...................................
ulica ............................................................................. Bratislava, PSČ ...................................
Miestny úrad mestskej časti
Bratislava–Dúbravka

Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Žatevná 2
844 02 Bratislava 4

V Bratislave dňa ......................................
VEC
Oznámenie o konaní verejného športového podujatia /VŠP/ na území m. č. Dúbravka
Došlo na ref. športu dňa:...........................
Usporiadateľ verejného športového podujatia /presná adresa/:

zodpovedná osoba: ................................................................................................................
tel. kontakt: ............................................................................................................................

1. Podujatie sa uskutoční dňa: ................................................ o ...........................................hod.
/resp. opakovane v dňoch/ .................................................. o ...........................................hod.
2. Druh produkcie /vypíšte/:

/telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s
pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry prístupné verejnosti/

3. Názov a obsahové zameranie VŠP, účinkujúci:

4. Miesto konania podujatia:

5. Cena vstupeniek: ................................... Eur

....................................................................
pečiatka usporiadateľa
a podpis zodpovednej osoby

Všeobecné poučenie pre usporiadateľa verejného športového podujatia:
V zmysle zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hl. m. SR
Bratislavy je usporiadateľ povinný:
podať písomné oznámenie o konaní VŠP na Miestny úrad Bratislava-Dúbravka, (ďalej len
„miestny úrad“), referát športu najneskôr 7 dní pred konaním podujatia (pri opakovaných
podujatiach pred začatím nového štvrťroka, polroka – podľa dohody s miestnym úradom),
• bezodkladne nahlásiť na miestny úrad zmeny údajov uvedených v oznámení,
• usporiadateľ zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych,
daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov
a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom,
• usporiadateľ je povinný zabezpečiť, ochranu občanov pred hlukom a vibráciami z verejnej
hudobnej produkcie pri telovýchovnom podujatí,
• dodržiavať hygienické limity pre denný a nočný čas (za nočný čas sa považuje čas medzi
22.00 a 06.00 h. – zákon č. 311/2001, § 98 ods.1).
Ak zistí dozorný orgán nedostatky, prípadne porušenie ľudských práv a slobôd, môže podujatie
zakázať, resp. prerušiť.
Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo, alebo neoznámilo včas,
prípadne je v rozpore s uvedenými zákonmi.
Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže miestny úrad za nesplnenie oznamovacej
povinnosti podľa zákona č. 479/2008 Z.z. za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za
porušenie iných povinnosti usporiadateľa uložiť pokutu podľa § 13 uvedeného zákona.
•

