Organizátor:

.........................................................................................................................................

Adresa:

.................................................................PSČ .................................................................

IČO:

.................................................................DIČ:

................................................................

č.t., (fax), e-mail, mobil: .........................................................................................................................................
Štatutatúrny zástupca:

.................................................................Zodp. pracovník: ............................................

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice

Oznámenie zámeru usporiadať verejné športové podujatie
(Zákon SNR č. 1/2014 Zb. o organizovaní verejných športových podujatí )

Názov podujatia:

........................................................................................................................................................

Druh a účel podujatia: ........................................................................................................................................................
Miesto konania:

........................................................................................................................................................

Deň konania:

........................................................................................................................................................

Hodina konania:

od:.......................................................do: ..................................................................................

Východiskové miesto, trasa a miesto
ukončenia podujatia ( ak to vyžadujú podmienky

...........................................................................................

podujatia):

Pri celodennom alebo viac, aj program a časový
harmonogram priebehu podujatia:

..........................................................................................

Predpokladaný počet divákov:

........................................................................................

Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí
zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti:

.......................................................................................

Osobitné označenie podujatia:
-

rizikové podujatie

áno

nie

-

podujatie s osobitným režimom

áno

nie

-

podujatie mimo športového zariadenia

áno

nie

-2–

Hlavný usporiadateľ:
Názov:

.........................................................................................................................................

Sídlo:

.................................................................PSČ

.................................................................

IČO:

.................................................................DIČ:

................................................................

č.t., (fax), e-mail, mobil: .........................................................................................................................................
Štatutatúrny zástupca:

.................................................................Zodp. pracovník: ............................................

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI
BEZPEČNOSTNÝ MANAŽÉR

meno a priezvisko:

(identifikačné údaje)

adresa:
emailová adresa:
tel. kontakt:

PREVÁDZKOVATEĽ STRÁŽNEJ
SLUŽBY
(identifikačné údaje)

obchodné meno:
sídlo alebo miesto
podnikania:
kontaktné údaje štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby
meno a priezvisko:
adresa:
emailová adresa:
tel. kontakt:

celkový počet členov usporiadateľskej služby
[vrátane odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, príslušníkov obecnej
(mestskej) polície a dobrovoľníkov]
počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby)
počet príslušníkov obecnej (mestskej) polície
(ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby)
počet dobrovoľníkov
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby)
bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám alebo ktoré navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími
osobami (ak ide o podujatie s osobitným režimom):
POUČENIE v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Usporiadateľ svojim podpisom berie na vedomie,
že Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov spracúva osobné údaje uvedené v tomto oznámení v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a právnym základom spracúvania nižšie uvedených
osobných údajov je ust. § 4 zákona č. 1/2014 Zb. o organizovaní verejných športových podujatí. Usporiadateľ zároveň
vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb poskytol do informačného systému Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
pre účely evidencie oznámení podujatí v zmysle zákona č. 1/2014 Zb. o organizovaní verejných športových podujatí. Súhlas so
spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň
berie na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 - §30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

pečiatka / podpis usporiadateľa

Poučenie: /na tretej strane/
Ustanovenia zákona:
Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer
organizovať podujatie obci (MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov) , na ktorej území sa má podujatie
konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z
nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podáva
oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci
(MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov) bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo
medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru
Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
Obec (MÚ MČ Košice - Dargovských hrdinov) rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne
neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými zákonom.
Organizátor zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych,
daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
Organizátor je povinný osoby vykonávajúce usporiadateľskú službu označiť reflexnými vestami
s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty.
Organizátor je povinný zabezpečiť voľný vstup dozornému orgánu mestskej časti (osobe, ktorú obec
písomne poverila vykonávať dozor v súvislosti s oznamovaným podujatím v zmysle ustanovení
zákona) a umožniť mu výkon činnosti.
Dozorný orgán môže podujatie prerušiť, alebo zakázať, ak sa porušujú ľudské práva alebo slobody.
Ak sa podujatie koná mimo priestorov používaných na tieto účely, je organizátor povinný mať súhlas
oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov priestorov.
Po skončení podujatia je organizátor povinný zabezpečiť poriadok v priestoroch a na priestranstvách,
kde sa podujatie konalo.

Poučeniu sme rozumeli:

..........................................................................
dátum a podpis

