

OZNÁMENIE

o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie (ďalej len „podujatie“) na území obce Priepasné 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



Názov organizátora1/meno a priezvisko2



Sídlo1/trvalé bydlisko organizátora2



Kontakt:
tel., e-mail

Štatutárny zástupca oragnizátora 1



IČO, DIČ 1
číslo OP 2

Názov podujatia 



Miesto konania podujatia3



Dátum konania podujatia

Čas začatia podujatia

Čas ukončenia podujatia
Účel podujatia


Predpokladaný počet účastníkov podujatia


Označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušenia verejného poriadku


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia


Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, v prípade jej využitia


Opatrenia, ktoré organizátor urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia


Počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby


Východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje 


Vysvetlivky: 
1 - 	právnická osoba,   
2 -	fyzická osoba, 
3 - 	ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov


 Usporiadateľ je povinný:

 
	Predložiť doklad o oprávnení organizovať kultúrno-spoločenské a iné podujatia 
	Predložiť povolenie užívať verejné priestranstvo 
(súhlas správcu komunikácie, vlastníka, alebo správcu pozemku - organizátor k žiadosti priloží súhlas vlastníkov, príp. užívateľov priestorov alebo pozemkov, situačný náčrt, príp. mapku, písomné organizačno-technické zabezpečenie podujatia ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel.)
	Predložiť oznámenie o vzniku daňovej povinnosti na Obecný úrad  Priepasné

Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov podujatia, zachovať poriadok počas jeho priebehu. Dodržať zdravotno-hygienické, daňové, požiarnické a iné právne predpisy
	Zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru na priestranstvách a nepoškodzovanie  zelene a prírody
	Dodržať Autorský zákon ( ohlásiť na SOZA, Slovgram a LITA)
Dodržať zákaz lepenia plagátov na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel
Dodržať § 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
Dodržiavať z. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
	Organizátor  je povinný dodržať pri konaní podujatia povinnosti vyplývajúce zo zákona  č. 479/2008 Z. z.  o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších právnych predpisov.
	V prípade sprievodného kultúrneho podujatia má organizátor povinnosť oznamovať sprievodné kultúrne podujatia podľa zákona SNR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
	Po ukončení zhromaždenia je organizátor povinný dať priestor konania podujatia do pôvodného stavu  (do poriadku) ihneď po skončení podujatia.
	Konanie ohňostroja oznámiť na obci Priepasné a predložiť povolenie, ktoré vydáva obec Priepasné 
v zmysle §10 Banskej vyhlášky č.536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch


 Organizátor (usporiadateľ)  súhlasí so spracovaním  osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.



V prípade potreby zistiť majiteľa pozemku, na ktorom sa má konať podujatie, je možné  požiadať o pomoc Obec Priepasné, tel.: 034/654 74 35. 


Upozornenie: za nedodržanie príslušných ustanovení Zákona č. 479/2008 Z.z. môže obec v zmysle § 13 citovaného zákona uložiť pokutu od 165,97 € ( 5000,- Sk ) do 1659,70 € ( 50 000,- Sk).



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



Organizátor:	.........................................	.........................................
	pečiatka	podpis 




Za Obec Priepasné:	.........................................	.........................................
	 pečiatka	podpis 

