
Oznámenie o organizovaní verejného športového 
podujatia 
V zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. 

Organizátor 

Meno a priezvisko/obchodné meno: ................................................................................................. 

Trvalý pobyt/ sídlo: ......................................................................................... IČO: .......................... 

Oprávnená osoba za organizátora: ................................................................................................... 

Telefónne číslo: ................................................. e-mail: ................................................................... 

Názov, druh a účel podujatia: ........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

Označenie podujatia podľa § 2 písm. c, d, e zákona č. 1/2014 Z.z.: 

☐ A/ Podujatie rizikové
☐ B/ Podujatie s osobitným režimom
☐ C/ Podujatie konané mimo športového zariadenia

Dátum a čas konania podujatia: 
dátum:...................................... čas konania od: ........................... hod. – do: .......................... hod. 
(Pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa prikladá program a časový harmonogram priebehu podujatia ) 

Miesto konania podujatia: ............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
(Pri konaní podujatia mimo športového zariadenia sa uvedie presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie 
konať) 

Východiskové miesto, trasa a miesto skončenia podujatia: 
(ak si to jeho povaha vyžaduje) 

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

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

Predpokladaný počet divákov: ................... predpokladaný počet účastníkov: ........................ 

na pozemkoch - stavbách - parcelné číslo: .................................................................................. 



Hlavný usporiadateľ: 
Meno a priezvisko.............................................................................................................................. 

Adresa/sídlo:...................................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................. E-mail:................................................................ 

Bezpečnostný manažér: (v prípade určenia) 
Meno a priezvisko.............................................................................................................................. 

Adresa/sídlo:...................................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................. E-mail:................................................................ 

Strážna služba: (ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby) 
Obchodné meno:................................................................................................................................ 

Sídlo alebo miesto podnikania:.......................................................................................................... 

Alt. 1 štatutárny zástupca právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby 
Meno a priezvisko.............................................................................................................................. 

Adresa/sídlo:...................................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................. E-mail:................................................................ 

Alt. 2 fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby 

Meno a priezvisko.............................................................................................................................. 

Adresa/sídlo:...................................................................................................................................... 

Telefón: ................................................................. E-mail:................................................................ 

Celkový počet členov usporiadateľskej služby: .......................................................................... 

Počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby: ........................ 
(ak zabezpečujú výkon usporiadateľskej služby)

Počet príslušníkov obecnej polície: ........................... 
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby) 

Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám: ...............................................

........................................................................................................................................................... 
a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími 
osobami, aby sa zabránilo narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a 
ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia:  
(ak ide o podujatia s osobitným režimom) 

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

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



Zoznam doložených materiálov k oznámeniu: ............................................................................. 
........................................................................................................................................................... 
V zmysle ustanovenia §4 ods. 1, zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových 
podujatí je organizátor podujatia povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme 
oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať  v zmysle 
ustanovenia §4 ods. 2 a podaním  oznámenia najneskôr 
a) 10 dní pred konaním podujatia
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Obec je v zmysle § 17 ods.1 vyššie uvedeného zákona oprávnená dozerať, či sa podujatie koná 
v súlade s oznámením a v zmysle § 17 ods.4 môže rozhodnúť o zákaze podujatia, pokiaľ by bolo 
v rozpore s citovaným zákonom. Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je 
organizátor podujatia povinný oznámiť obci 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 rozhodne o zákaze podujatia, 
ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so 
záujmami chránenými týmto zákonom. 
Na základe tohto poučenia usporiadateľ týmto vyhlasuje, že ním usporiadané verejné športové 
podujatie je usporiadané v zmysle platných právnych predpisov a je si vedomý následkov ich 
nedodržania.    

V ....................... dňa .........................   ..................................................... 
 Pečiatka a podpis organizátora 

! Každé podujatie musí byť oznámené na samostatnom formulári.
! V oznámení musia byť vyplnené všetky údaje, inak je neplatné.

Na vedomie: 
Mestská polícia, Cintorínska 6, Nitra 
Mestský úrad v Nitre, oddelenie komunálnych činností a životného prostredia 
Mestský úrad v Nitre, oddelenie miestnych daní a poplatkov 



 
Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s 
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom 
za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. 
Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Po vybavení žiadosti budú osobné údaje 
a žiadosť archivované v súlade s registratúrnym plánom mesta. Môžete od nás požadovať prístup 
k Vašim osobným údajom, máte právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu. Ak sa 
domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať 
sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým 
je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
Predmetné práva si môžete uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Štefánikova tr.60, 
Nitra, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email podatelna@msunitra.sk. Kontakt na osobu 
zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane 
osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – www.nitra.sk.                                                                                             
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