Došlo dňa : ......................

Zaregistrované pod číslom ....................

Oznámenie o konaní športového podujatia ( ŠP )
na území mesta Lučenec
1/ Organizátor podujatia (presná adresa).....................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2/ Zodpovedný pracovník, t.č.:....................................................................................
3/ Názov a účel podujatia ............................................................................................
...........................................................
pečiatka a podpis organizátora ŠP
4/ Podujatie sa uskutoční dňa: ...................................................................................
5/ Čas konania ŠP: od....................do …..................
6/ Miesto podujatia:....................................................................................................
7 /Predpokladaný počet účastníkov:...........................................................................
8/ Označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania ver. poriadku
- rizikové, nerizikové (škrtnúť nevhodné)
9/ Meno, piezvisko, adresa trvalého pobytu hlavného usporiadateľa a číslo
mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia:................................
...................................................................................................................................
…................................................................................................................................
10/ Adresa bezpečnostnej služby, meno, priezvisko, číslo mobilného
telefónu.......................................................................................................................
...................................................................................................................................
11/ Počet členov usporiadateľskej služby:..................................................................
12/ Východiskové miesto, trasu,a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha
vyžaduje/napr. bežecké preteky/.................................................................................
…................................................................................................................................
…................................................................................................................................
Mesto Lučenec
oddelenie školstva, sociálnych vecí,
kultúry a športu,

Pokyn pre usporiadateľov

Podľa zákona č.479/2008 Z.z, o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na ktorej
území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho
konanie oznámiť každej z nich.
- ods. 3 Oznámenie určené obci treba na obecnom úrade najneskôr do 7 dní pre konaním
podujatia! Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť
bezodkladne.
V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí.
- podľa ustanovenia § 4 citovaného zákona je organizátor povinný zabezpečiť vhodné
podmienky na uskutočnenie podujatia, zodpovedá za zachovanie poriadku počas jeho
priebehu, zdravotno-hygienických, požiarnických, bezpečnostných a iných právnych
predpisov

Za nedodržanie oznamovacej povinnosti, resp. porušenie iných povinností
vyplývajúcich zo zákona č.479/2008 Z.z, o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov môže obec uložiť pokutu do
výšky 335€.

