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predpisov a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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o organizovaní verejných športových podujatí
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Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie”) je stanoviť
podmienky organizovania a usporadúvania verejných športových podujatí na území obce
Lenartov (ďalej len „obec“).
Čl. 2
Definícia pojmov
1. Verejnými športovými podujatiami (ďalej len „podujatie”) sa na účely tohto nariadenia
rozumejú verejnosti prístupné podujatia uvedené v §1 zákona č.. 1/2014 Z. z., t. j:
a ) športová súťaž
b) stretnutie
c) turnaj
d) preteky
e) turistické podujatie
f) iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti
telesnej kultúry.
2. Medzinárodným podujatím sa na účely tohto nariadenia rozumie podujatie, na ktorom
sú zúčastnené družstvá alebo viacerí športovci z rôznych štátov. Za medzinárodné podujatie
sa nepovažuje podujatie, v ktorom športovci so štátnou príslušnosťou iného štátu súťažia
za športové kluby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo podujatie, ktoré národný
športový zväz označil ako domáce podujatie.
3. Tie podujatia, pri ktorých existuje hrozba narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia obec považuje
za rizikové. Ak obec označí konkrétne podujatie oznámené podľa §3 za rizikové, bezodkladne
oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, Policajnému zboru a príslušnému
športovému zväzu.
4 . Podujatie sa považuje za verejné, ak je prístupné pre individuálne neurčených divákov.
5. Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia, ktorých organizátorom
je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby,
ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom,
študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb.

Čl. 3
Oznamovacia povinnosť organizátora podujatia
1. Organizátor podujatia (ďalej len „organizátor”) je povinný oznámiť zámer usporiadať
podujatie obci v písomnej forme alebo v elektronickej forme. Vzor tlačiva oznámenia tvorí
prílohu č 2 tohto nariadenia.
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2. Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom1 alebo medzinárodné podujatie,
alebo
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
3. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci
bezodkladne.
4. Obec v zmysle §1 ods. (2) zákona č. 1/2014 Z. z. určuje, že oznamovacia povinnosť sa
nevzťahuje na podujatia, na ktorých sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov a ich
organizátorom je obec. Ak je obec Lenartov spoluorganizátorom verejného športového
podujatia s iným subjektom, oznámenie sa podáva v zmysle zákona.

Čl. 4
Všeobecné spoločné ustanovenia
1. Organizátor je povinný prihliadať na zámer podujatia a dôsledne rešpektovať ústavu SR,
zákony SR a iné právne predpisy, vrátane ostatných VZN obce Lenartov.
2. V prípade, že organizátorovi bola na realizáciu zámeru organizovať podujatie poskytnutá
dotácia z rozpočtu obce, nesmie na nich dochádzať k nevyváženej, jednostrannej podpore
akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo k neprimeranej a nevyváženej podpore
akéhokoľvek kandidáta na ktorúkoľvek volenú funkciu. Uvedené sa vzťahuje aj na podujatia,
v súvislosti s organizáciou ktorých obci vznikajú priame výdavky z rozpočtu obce.
3. V prípade škody vzniknutej na majetku obce počas prípravy alebo konania podujatia
zavinenej organizátorom, tento zodpovedá za spôsobenú škodu podľa osobitných právnych
predpisov.

Čl. 5
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
• starostka obce
• písomne poverení zamestnanci obce
• poslanci Obecného zastupiteľstva
• hlavná kontrolórka obce
2. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa čl.3 tohto
VZN.
3. Pri porušení tohto nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu v zmysle § 13 ods. 9 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov do 6 683 eur.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je príloha č. 1.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lenartove svojim uznesením
č. 86/2015 zo dňa 21.05.2015.

V Lenartove, dňa 21.05.2015

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lenartov: 06.04.2015
VZN vyvesené: 22.05.2015
VZN zvesené: 08.06.2015

Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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Príloha č. 1

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia:
[podľa § 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Lenartov č. 2/2015 o organizovaní verejných športových podujatí]
I. NÁZOV, DRUH A ÚČEL PODUJATIA:
Názov:..................................................................................................................................
Druh a účel podujatia:.......................................................................................................
II. OSOBITNÉ OZNAČENIE PODUJATIA:
rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom, podujatia konané mimo športového
zariadenia, medzinárodné podujatie (nehodiace sa prečiarknite)
III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ:
Deň a čas:................................................................................................................................
Miesto konania:.......................................................................................................................
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia podujatia (ak to vyžadujú podmienky
podujatia):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Predpokladaný počet divákov:
...............................................................................................................
Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom
športovej činnosti:
.....................................................................................................................................................
IV. ORGANIZÁTOR A HLAVNÝ USPORIADATEĽ:
Organizátor a adresa:........................................................................................................
Hlavný usporiadateľ (meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a tel. kontakt):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
V. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
Bezpečnostný manažér (meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a tel. kontakt):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Prevádzkovateľ strážnej služby (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prevádzkovateľ strážnej služby (meno a priezvisko, emailová adresa, tel. kontakt
štatutárneho zástupcu právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej
služby)
.......................................................................................................................................................
Celkový počet členov usporiadateľskej služby:
....................................................................................
Počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby ........................................
Počet príslušníkov obecnej (mestskej) polície
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby):.....................................
Počet dobrovoľníkov
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby):.....................................
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor vykoná sám alebo ktoré navrhuje vykonať
v súčinnosti s ďalšími osobami (ak ide o podujatie s osobitným režimom):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
VI. POČET PRÍLOH A PODPIS ORGANIZÁTORA:
Počet príloh oznámenia o organizovaní športového podujatia:
...........................................................
Organizátor verejného športového podujatia je povinný riadiť sa zákonom č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby potvrdzuje organizátor, že je so zákonom
oboznámený v plnej miere a berie tým na seba zodpovednosť organizátora vyplývajúcu
z uvedeného zákona.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú správne a úplné.
V Lenartove, dňa:..............................................

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