Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mesto Pezinok
Mestský úrad Pezinok
Referát kultúry, športu a podnikania
Radničné námestie 7
902 14 Pezinok

OZNÁMENIE O ZÁMERE ORGANIZOVAŤ VEREJNÉ ŠPORTOVÉ
PODUJATIE V MESTE PEZINOK
v zmysle zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Názov podujatia: .....................................................................................................................................
Účel podujatia: ........................................................................................................................................
Druh podujatia: (označiť/zakrúžkovať)
a) Nerizikové
b) Rizikové (označené organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo Policajným
zborom z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia,
mravnosti, majetku alebo životného prostredia)
c) S osobitným režimom
- Futbalové stretnutie alebo hokejové stretnutie dvoch najvyšších súťaží v kategórií
dospelých alebo posledné štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórií
dospelých
- Podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, alebo
- Podujatie, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia
s kapacitou 2 000 a viac divákov
d) Konané mimo športového zariadenia (uvedie sa presný popis pozemkov alebo iných
priestorov, kde sa má podujatie konať).
Dátum a čas konania podujatia:
Dňa: ........................................................ v čase od: .......................... h. do: ...................................h.
Opakovane v dňoch ................................. v čase od: .......................... h. do: ...................................h.
(pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie resp. dodá aj program a časový harmonogram
priebehu podujatia)
Miesto/trasa konania: (názov a adresa zariadenia, prevádzky, v prípade verejného priestranstva
názov ulice námestia, parku ...)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

1. Pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis pozemkov
alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať a súhlas vlastníka s konaním podujatia
2. Dodať mapku miesta konania – východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak
to podmienky konania podujatia vyžadujú.
Podanie oznámenia:
Organizátor v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 1/2014 Z.z. je povinný ohlásiť písomne alebo
v elektronickej forme zámer organizovať podujatie mestu, kde sa má podujatie konať,
najneskôr:
a) 10 dní
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia
Organizátor podujatia (meno/názov):.....................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................IČO:....................
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): ................................................................................................
Tel. č.: .......................................... E-mail: ................................................................................................
Hlavný usporiadateľ: (kontaktná osoba zastihnuteľná počas podujatia)
Meno a priezvisko:...................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska :......................................................................................................................
Tel. č.: .......................................... E-mail: ................................................................................................
Predpokladaný počet účastníkov podujatia:
Divákov: ...................................................................................................................................................
Športovcov: .............................................................................................................................................
Organizátorov: ........................................................................................................................................
Usporiadateľov: ......................................................................................................................................

Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby (v prípade jej využitia):
Obchodné meno: ....................................................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................IČO:....................
Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): ................................................................................................
Tel. č.: .......................................... E-mail: ................................................................................................

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré
organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu
pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti
účastníkov, majetku alebo životného prostredia, ak ide o podujatie s osobitným režimom
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

POUČENIE pre usporiadateľa/organizátora:
➢ predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo (súhlas správcu komunikácie, vlastníka, alebo
správcu pozemku)
➢ vyjadrenie Referátu ŽP, komunálnych služieb a dopravy (prípadné podanie žiadostí zvláštne
užívanie miestnej komunikácie/záber verejného priestranstva, povolenie uzávierky, určenie
dopravného značenia je potrebné podať min. 30 dní pred konaním akcie). Kontakt: Tel.
033/6901 505 a 033/6901 501
➢ v prípade konania sprievodného kultúrneho podujatia je povinnosť oznamovať podujatia podľa
zákona SNR č. 96/1991 Zb, o verejných kultúrnych podujatiach

➢ v prípade ambulantného predaja počas podujatia je potrebné podať žiadosť
s povinnými prílohami (v zmysle zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení neskorších
predpisov) o povolenie min. 14 dní pred konaním akcie – Kontakt: referát organizácie
podujatí: Tel.: 033/6901 205
➢ zabezpečiť čistotu verejného priestranstva priebežne a ihneď po skončení podujatia a upraviť
priestranstvo do pôvodného stavu
➢ na usporiadateľa sa vzťahujú všeobecne záväzné nariadenia mesta, ktoré súvisia s organizovaním
predmetného podujatia
UPOZORNENIE: prílohu tejto oznamovacej povinnosti tvorí program podujatia a podrobný časový
harmonogram akcie (plagát...). Jedna z priorít Mesta Pezinok je riešenie odpadového hospodárstva
formou predchádzania vznikov odpadov, uprednostniť vratné, prinesené/vlastné nádoby, nahradiť
plastové produkty kompostovateľnými alternatívami. Odporúča sa preto použiť ekologické produkty
na Vašich podujatiach.
Beriem na vedomie spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, IČO: 00305022, pre účely evidencie a výkonu agendy podľa zákona č. 96/1991 Zb.
o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon. Doba poskytnutia tohto súhlasu
je 5 rokov.
Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si
vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa. prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o
práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na
ochranu osobných údajov SR.
Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú
pravdivé. Zároveň som bol/a informovaný/á o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby
prevádzkovateľa. (Tel.: +421 951 327 299; e-mail: gdpr@msupezinok.sk).

V Pezinku, dňa .......................

................................................................................
pečiatka/ podpis usporiadateľa

Telefón
033/ 6901 106

Fax

E-mail
peter.vlasak@msupezinok.sk

Internet
www.pezinok.sk

IČO
00305022

