
 
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ  

 
v zmysle zákona NR SR č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, 

športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

na území mesta Michalovce  
(podujatia prístupné verejnosti)  

 

Organizátor podujatia (meno/názov): ......................................................................................... 

adresa: .....................................................................................................tel. č.: ........................ 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko, tel.č.)......................................... tel. č.: ........................ 

Názov a účel podujatia: ............................................................................................................... 

Dátum a čas konania (od – do): ................................................................................................... 

Miesto konania podujatia: .......................................................................................................... 

Hlavný usporiadateľ (meno, priezvisko): ..................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................................ 

č.tel., mobilného tel., faxu : ........................................................................................................ 

e-mailová adresa: ........................................................................................................................ 

Predpokladaný počet účastníkov podujatia: ............................................................................... 

Podujatie je:  rizikové  /nerizikové  

Opatrenia organizátora na predchádzanie narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu 

bezpečnosti, života a zdravia účastníkov, alebo životného prostredia: ...................................... 

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

Počet členov usporiadateľskej služby: ........................................................................................ 

Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby (v prípade jej využitia): ..................................... 

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

Štatutárny zástupca SBS (meno, priezvisko): .............................................................................. 

č. mobil. tel.: ................................., počet členov súkromnej bezpečnostnej služby: ................. 

Východiskové miesto, trasa a miesto skončenia podujatia: ........................................................ 

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

 

 

V Michalovciach, dňa: .................................    ................................................  

pečiatka a podpis organizátora  



POUČENIE  
pre organizátorov verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí  

na území mesta Michalovce  
___________________________________________________________________________  
 

1. Organizátor vyššie spomínaných podujatí je povinný v zmysle Zákona č.479/2008 Z.z. o 
organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických 
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámiť zámer zorganizovať 
podujatie sedem dní pred jeho konaním.  

 
 

2. Organizovať podujatia po 22:00 hod. na verejných priestranstvách z dôvodu nočného 
kľudu je zakázané.  

 
 

3. 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.  

 
 

4. Organizátor je povinný osoby vykonávajúce usporiadateľskú službu označiť reflexnými 
vestami s výrazným nápisom USPORIADATEĽ a číslom na prednom a zadnom diele 
vesty.  

 
 

5. Organizátor je povinný zabezpečiť voľný vstup dozornému orgánu mesta (osobe, ktorú 
mesto písomne poverila vykonávať dozor v súvislosti s oznamovaným podujatím v 
zmysle ustanovení zákona) a umožniť mu výkon činnosti.  

 
 

6. Dozorný orgán môže podujatie prerušiť, alebo zakázať, ak sa porušujú ľudské práva 
alebo slobody.  

 
 

7. Ak organizátor nesplní povinnosti určené zákonom, môže mu mesto Michalovce uložiť 
pokutu v zmysle § 12 Správne delikty až do výšky 3320 € a v zmysle § 13 Priestupky až 
do výšky 1660 €.  

 
 

8. Ak sa podujatie koná mimo priestorov používaných na tieto účely, je organizátor 
povinný mať súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov priestorov.  

 
 

9. Po skončení podujatia je organizátor povinný zabezpečiť poriadok v priestoroch a na 
priestranstvách, kde sa podujatie konalo.  

 


