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V Novom Meste nad Váhom 23.6.2015 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2015-MsZ 
 

o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom na základe § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) 

a § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a v súlade s § 1 ods. 2 zákona NR SR  č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 1/2014) sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len nariadenie):  

 

 

§ 1 

Základné a všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie určuje, na ktoré verejné športové podujatia organizované na území mesta 

Nové Mesto nad Váhom  

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

„oznamovacia povinnosť“) 

b) sa vzťahuje oznamovacia povinnosť v zúženom rozsahu. 

2. Na účely tohto nariadenia sa verejným športovým podujatím (ďalej len podujatie) 

rozumie športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie 

spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry, ktoré je 

prístupné pre individuálne neurčených divákov. 

3. Na účely tohto nariadenia sa rozumie organizátorom podujatia (ďalej len „organizátor“) a  

účastníkom podujatia (ďalej len „účastník“) organizátor a účastník v zmysle zákona č. 

1/2014. 

4. Ak ďalej nie je uvedené inak, organizátor je povinný oznámiť Mestu Nové Mesto nad 

Váhom v písomnej forme alebo v elektronickej forme na adresu msu@nove-mesto.sk 

zámer organizovať podujatie (ďalej len „oznámenie“) v lehote a v rozsahu ustanovenom 

zákonom č. 1/2014, a to:  

a) do 10 dní pred konaním podujatia 

b) do 15 dní pred konaním podujatia s osobitným režimom alebo medzinárodného 

podujatia 

c) do 30 dní pred konaním podujatia mimo športového zariadenia 

Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť mestu 

neodkladne. 

5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom, 

podujatie konané mimo športového zariadenia a na podujatie, na ktorom sa predpokladá 

účasť 300 a viac účastníkov. Ak organizátor, ktorý postupoval podľa tohto nariadenia, 

zistí, že ide o podujatie podľa prvej vety, splní si v lehotách stanovených zákonom 

oznamovaciu povinnosť voči Mestu Nové Mesto nad Váhom (ďalej len mesto), prípadne 

ďalším subjektom (príslušný útvar Policajného zboru, príslušný športový zväz) v rozsahu 

stanovenom zákonom č. 1/2014. 

6. Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, 

a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi 

podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom, a 

na blízke osoby týchto osôb sa ustanovenia zákona č. 1/2014 nevzťahujú. Ak takéto 

podujatie je podujatím s osobitným režimom v zmysle zákona č. 1/2014 alebo ak sa koná 

mimo športového zariadenia, vzťahujú sa naň ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu. 
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§ 2 

Vylúčenie oznamovacej povinnosti 

 

1. Oznamovacia povinnosť voči mestu sa nevzťahuje na organizátora podujatia na 

športoviskách a v športových zariadeniach na území mesta, na ktorom sa predpokladá 

účasť najviac 50 účastníkov. Tým nie je dotknutá oznamovacia povinnosť, ak sa má 

podujatie konať aj mimo športových zariadení.   

2. Mesto 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, ktoré 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 podľa § 2 tohto nariadenia, 

organizátor podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť najviac 200 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 

2. Ak nejde o podujatie s vylúčenou oznamovacou povinnosťou podľa § 2 tohto nariadenia, 

organizátor podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť viac ako 200 a menej ako 300 

účastníkov, v oznámení uvedie 

a) údaje uvedené v odseku 1 

b) predpokladaný počet divákov 

c) predpokladaný počet ďalších osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s 

výkonom športovej činnosti 

3. Mesto si môže od organizátora vyžiadať aj ďalšie informácie týkajúce sa podujatia. 

Organizátor tieto dodatočné informácie oznámi mestu bez zbytočného odkladu. 

4. Mesto zverejní vzor oznámenia podľa odseku 1 a 2  (príloha č. 1) na svojom webovom 

sídle. 



§ 4 

Povinnosti organizátora a účastníkov podujatia,  

dozor nad verejnými športovými podujatiami 
 

1. Povinnosti organizátora podujatia a povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia určuje 

zákon č. 1/2014.  

2. Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením a s ustanoveniami 

zákona č. 1/2014 a tohto nariadenia. Dozorným orgánom v zmysle § 17 zákona č. 1/20104 

je mestská polícia.  

3. O podaných oznámeniach vedie evidenciu mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže 

a telesnej kultúry. Mestský úrad - oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry písomne 

informuje o prijatí a vybavení oznámenia oznamovateľa, mestskú políciu a technické 

služby mesta a administratívne zabezpečuje ďalšie činnosti mesta podľa tohto nariadenia. 

4. Nedodržania lehoty na oznámenie podujatia alebo neoznámenie údajov podľa zákona č. 

1/2014 a tohto nariadenia sa považuje za nesplnenie oznamovacej povinnosti.  

5. Ak podujatie usporiadané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, 

propagačnými, komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán a za 

týmto účelom dôjde k osobitnému užívaniu verejného priestranstva podľa § 22 všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/ 2011 o miestnych daniach, je 

usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade s týmto VZN a uhradiť daň za užívanie 

verejného priestranstva. 

6. Ak sa usporiadatelia nedohodnú ináč, na rovnakom mieste sa nemôže usporiadať iné 

verejné športové podujatie zároveň s verejným športovým podujatím mimoriadneho 

významu. Verejným športovým podujatím mimoriadneho významu podľa tohto nariadenia 

sa rozumie podujatie, ktoré presahuje rámec bežnej pohybovo-rekreačnej aktivity 

fyzických osôb alebo presahuje rámec miestneho významu. Ak sa pri posudzovaní 

významu podujatí nedohodnú usporiadatelia, rozhodne mesto.   

 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenia mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

Nové Mesto nad Váhom č. 48/2015-MsZ dňa 23.6.2015. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t.  j. 9.7.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Jozef Trstenský                                           

                                                                                             primátor mesta       

        

 



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. 4/2015 Mesta Nové Mesto nad Váhom  

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 (§3 ods. 2 VZN č. 4/2015):     

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 Nové Mesto nad Váhom 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  


