
 

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov 

č. 120/2017 

o úprave niektorých podmienok pri organizovaní 

verejných športových podujatí 

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.  4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a § 1 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. o  

organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon č. 1/2014) vydáva toto: 

 
 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov (ďalej len „nariadenie“) určuje, na ktoré 

verejné športové podujatia organizované na území mesta Leopoldov 

a) sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 zákona 1/2014  (ďalej len „oznamovacia 

povinnosť“), 

b) sa vzťahuje oznamovacia povinnosť v zúženom rozsahu. 

 

(2) Ak ďalej nie je uvedené inak, organizátor je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej 

forme oznámiť Mestu Leopoldov zámer organizovať podujatie (ďalej len „oznámenie“) 

v lehote ustanovenej zákonom č. 1/2014 

 

§ 2 

Vylúčenie oznamovacej povinnosti 

 

(1) Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na organizátora podujatia, na športoviskách 

a v športových zariadeniach na území mesta, na  ktorom sa predpokladá účasť najviac 100 

účastníkov. 

(2) Mesto si môže od organizátora podujatia podľa odseku 1 vyžiadať informácie v potrebnom 

rozsahu podľa zákona č. 1/2014, najmä ak: 

a) zistí, že organizátor v minulosti porušil ustanovenia zákona č. 1/2014 alebo tohto nariadenia, 

alebo že sa na takomto podujatí vyskytli v minulosti závažné nedostatky, najmä ohrozenie 

bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia, obmedzenie verejnej 

dopravy alebo zásobovania obyvateľstva 

b) má podozrenie, že v súvislosti s podujatím sa môže vyskytnúť ohrozenie bezpečnosti, 

zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia, obmedzenie verejnej dopravy alebo 

zásobovania obyvateľstva 

c) mu bolo oznámené športové podujatie, ktorá sa má konať v rovnakom čase a na rovnakom 

mieste ako podujatie podľa ods. 1. 

Organizátor oznámi požadované informácie mestu bez zbytočného odkladu. 

 



 

§ 3 

Zúženie oznamovacej povinnosti 

 

(1) Ak nejde o podujatie s vylúčenou oznamovacou povinnosťou (§ 2), organizátor podujatia, 

na ktorom sa predpokladá účasť najviac 300 účastníkov, v oznámení uvedie 

a) názov, druh a účel podujatia, 

b) deň a čas konania podujatia, 

c) miesto konania podujatia, 

d) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu 

alebo obdobného pobytu. 

e) predpokladaný počet divákov, 

f) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej 

činnosti 

 

(2) Mesto Leopoldov si môže od organizátora vyžiadať aj ďalšie informácie týkajúce sa podujatia, 

ktoré organizátor nemusí podľa odseku 1 uviesť v oznámení. Organizátor tieto dodatočné 

informácie oznámi mestu bez zbytočného odkladu. 

 

(3) Vzor oznámenia podľa bodu 1 tvorí prílohu č. 1 k tomu nariadeniu. 

 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leopoldove dňa 

13.6.2017 nariadením č........................ 

(2) Týmto nariadením sa  zrušuje všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 64/2008 

o voľných pouličných aktivitách, verejných kultúrnych, telovýchovných, športových 

a turistických podujatiach 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta 

Leopoldov 

 

. 

 

 

 Mgr. Terézia Kavuliaková 

 primátorka mesta 

 

Zverejnené: 

Účinné: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 VZN č. 4/2015  

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia 

podľa § 4 zákona č. 1/2014 Z. z. a § 3 VZN č. 120/2017 Mesta Leopoldov  o úprave niektorých 

podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí  

 

1. Organizátor podujatia (označenie organizátora podujatia, adresa jeho sídla, miesta podnikania, 

trvalého pobytu alebo obdobného pobytu): 

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

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

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

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

 

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

 

3. Miesto, deň a čas konania podujatia:  

Miesto: ....................................................................................................................................  

Deň: .......................................... od ........................... hod. – do .......................... hod. 

 

4. Predpokladaný počet účastníkov :  

Počet divákov ................, počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom 

športovej činnosti.....................  

 

Poučenie: Organizátor verejného športového podujatia je povinný riadiť sa zákonom NR SR č. 

1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Podpisom oprávnenej osoby potvrdzuje organizátor, že je so zákonom oboznámený v 

celom rozsahu a berie tým na seba zodpovednosť organizátora vyplývajúcu z uvedeného zákona. 

Zároveň berie na vedomie, že Mesto Leopoldov je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade 

s oznámením podľa § 4 zákona. Práva a úlohy obce vyplývajú z § 17 zákona.  

 

 

Dátum: ...................................     podpis a pečiatka organizátora 

 

 

 


