OZNÁMENIE
o organizovaní verejného športového podujatia
na území mesta Trenčianske Teplice v zmysle zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.Označenie organizátora(usporiadateľa):
a) Fyzická osoba (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mail)
b) Právnická osoba (obchodné meno, adresa sídla, miesto podnikania, telefonický kontakt na usporiadateľa)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
2.Názov a účel podujatia: ........................................................................................................................................................
3.Dátum a miesto, čas konania podujatia: ............................................................................................................................
4.Predpokladaný počet účastníkov:........................................................................................................................................
5.Predpokladaný počet divákov: ............................................................................................................................................
6.Trasa podujatia, východiskové miesto a miesto ukončenia podujatia:

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.Počet členov usporiadateľskej služby a v prípade využitia SBS počet členov SBS, názov a sídlo SBS, meno,
priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, ako aj mobilný kontakt, ktorý bude SBS počas
podujatia používať:

....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
8.Bezpečnostné opatrenia, ktoré urobí usporiadateľ, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu
bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
9.Označenie podujatia:

rizikové z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku alebo životného prostredia

s osobitným režimom (kolá najvyšších súťaží v kategórii dospelých, podujatie s účasťou viac ako 4000 divákov)

konanie mimo športového zariadenia

10. V prípade, že sa má podujatie konať mimo športového zariadenia a priestorov alebo priestranstiev používaných
na tento účel, súčasťou oznámenia je aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov priestorov alebo pozemkov, kde sa má
podujatie konať a povolenie podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje (napr. v zmysle zákona o pozemných
komunikáciách, zákona o ochrane prírody a krajiny, vodného zákona, zákona o lesoch).

V:.....................................................
Dátum:.............................................

....................................................................
pečiatka, podpis usporiadateľa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poučenie:
1. Organizátor v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. je povinný v písomnej alebo v elektronickej forme oznámiť mestu zámer organizovať
podujatie na jeho území. Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr 10 dní pred jeho uskutočnením.
Ak ide o podujatie s osobitným režimom 15 dní pred jeho uskutočnením a ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia tak 30
dní pred uskutočnením. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť mestu bezodkladne.
2. Podaním oznámenia sa organizátor nezbavuje plnenia ďalších zákonných povinností súvisiacich so zákonom č. 1/2014 Z. z.

Mesto Trenčianske Teplice oznámené podujatie:
 berie na vedomie
 berie na vedomie s upozornením
 zakazuje v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.
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