Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
Meno oznamovateľa: ........................................................................... tel. č.: ............................
Ulica, číslo: ........................................................... mesto: ............................ PSČ: ...................
E-mail: ..................................................................
Vec:
Oznámenie o konaní verejného športového podujatia, telovýchovného podujatia, alebo
turistického podujatia („VŠP“) na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Usporiadateľ VŠP (presná adresa):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zodpovedná osoba za podujatie: ..................................................................................................
telefón, e-mail: ...........................................................................................................................
1. Podujatie sa uskutoční dňa: ............................ v čase od ...................... do ...........................
2. Druh podujatia :
.......................................................................................................................................................
3. Názov podujatia, predpokladaný počet účastníkov:
.......................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................
pečiatka a podpis usporiadateľa

Všeobecné poučenie pre usporiadateľa verejného športového podujatia („VŠP“):
V zmysle zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho vykonávacích predpisov, ako
aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov je usporiadateľ povinný:
- podať písomné oznámenie o konaní VŠP na Miestny úrad Bratislava - Dúbravka, (ďalej len
„miestny úrad“), oddelenie územného rozvoja, referát obchodu a podnikateľských činností,
najneskôr 10 dní pred konaním podujatia, 15 dní ak ide o podujatie s osobitným režimom, alebo
medzinárodné podujatie, 30 dní ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia,
- 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 v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich
prostredia hlukom, infrazvukom, alebo vibráciami bola čo najnižšia a neprekročila prípustné
hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vo vykonávacích predpisoch.
Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením o konaní podujatia.
Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie
by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom alebo inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. 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 podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu,
zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie, ak ide o vážne ohrozenie
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zakáže podujatie z
vlastného podnetu.
Organizátorovi podujatia je možné, pri nesplnení povinností vyplývajúcich mu z príslušných
ustanovení zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, uložiť pokutu v blokovom konaní do 100 eur a v
rozkaznom konaní do 300 eur.

