
 Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 968 01  Nová Baňa 

MM EE SSTT OO   NN OO VV ÁÁ   BB AA ŇŇ AA

OZNAMOVACIA POVINNOS Ť  

usporiadateľa verejných kultúrnych podujatí  na území mesta Nová Baňa v zmysle zákona č.96/1991 Z. z. 
o verejných kultúrnych podujatiach a usporiadateľa verejných športových podujatí  na území mesta Nová Baňa
v zmysle zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Organizátor / fyzická, právnická osoba (meno, priezvisko, titul, obchodný názov):
................................................................................................................................................................................................ 
Trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania, PSČ: 
............................................................................................................................................................................................... 
Štatutárny zástupca / meno, priezvisko:................................................................................................................................. 
tel. číslo/fax/mail:...............................................................................IČO / rodné číslo........................................................ 

Kontaktná osoba za organizátora/meno, priezvisko, tel. číslo/fax/mail:......................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

Miesto konania:..................................................................................................................................................................... 
-podujatie mimo športového zariadenia /popis pozemkov, priestorov, kde sa má podujatie konať:
................................................................................................................................................................................................ 
Dátum konania :....................................  Čas konania: od ..................do ...................hod................................................ 

1.Charakteristika podujatia / zakrúžkujte vhodné a doplňte údaje:

1.1 verejné kultúrne podujatie: 
- názov, obsahové zameranie................................................................................................................................................ 

1.2 športové podujatie: 
a)mnázov, druh a účel:....................................................................................................................................................... 
-východiskové miesto – trasa – cieľové miesto:
.............................................................................................................................................................................................. 
-predkladaný počet divákov: divákov............, predp. počet osôb, v súvislosti s výkonom športovej činnosti:.................... 
b)moznačenie podujatia/vhodné podčiarknite :

1) rizikové 2) podujatie s osobitným režimom 3) podujatie konané mimo športového zariadenia
* v prípade športových podujatí postupovať v zmysle ustanovení §4 bod 3 odst. i) až p) a § 5 zák. č. 1/2014 Z.z. na
samostatnej Prílohe č. 1.

Usporiadateľ berie na vedomie,  že bol podľa charakteristiky podujatia oboznámený so zákonom č. 96/1991 Z. z. 
o verejných kultúrnych podujatiach a so zákonom č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a s ustanoveniami VZN mesta Nová Baňa č. 1/2019 o verejnom poriadku, zo 
dňa 24. 4. 2019.  

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

 ................................................................... 
 odtlačok pečiatky a podpis usporiadateľa 

Oznamovacia povinnosť prijatá Mestským úradom v Novej Bani dňa....................................... 
Číslo oznamovacej povinnosti:...................................., za MsÚ prevzal....................................... 
V Novej Bani, dňa .................................. 
Poučenie 
Okrem povinnosti oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie mestu, Vám z § 5 zákona č. 96/1991 Zb. vyplýva 
zodpovednosť za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za 
dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych 
predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.   
Organizátor verejného kultúrneho a športového podujatia je ďalej povinný vykonať také opatrenia, aby nedošlo k  znečisteniu 
verejného priestranstva, verejne prístupného objektu alebo znečisteniu verejnoprospešného zariadenia plagátmi zhotovenými 
k podujatiu a je povinný  upratať podujatím znečistené verejné priestranstvo. 
Usporiadateľ a zodpovedná osoba súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v oznámení v zmysle zákona  č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Rozdeľovník:

1. Mestský úrad Nová Baňa, oddelenie kultúry a informácií
2. Mestská polícia Nová Baňa



 
Mestský úrad Tel.: 0456782 800  Oddelenie kultúry Stránkové dni: 

 
 
Príloha č. 1 k Oznamovacej povinnosti 1.2. športové podujatia 
 
Hlavný usporiadateľ: 
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, adresa elektronickej pošty 
a tel. kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia 
 

 
 
Bezpečnostný manažér (ak bol určený): 
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra podujatia, adresa 
elektronickej pošty a tel. kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia 
 

 
 
Prevádzkovateľ strážnej služby 
Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby (ak zabezpečuje výkon činnosti 
usporiadateľskej služby): 
 

 
 
Meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu právnickej osoby, 
ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby: 
 

 
 
FO, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty a telefonický 
kontakt: 
 

 
 
Celkový počet členov usporiadateľskej služby: 
 
 
Počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby (ak zabezpečuje výkon činnosti 
usporiadateľskej služby): 
 
Počet príslušníkov obecnej polície (ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby): 
 
Počet dobrovoľníkov (ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby): 
 
 
Bezpečnostné opatrenia: 
• organizátora podujatia 

• bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránili narušeniu pokojného 
priebehu a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia ( ak ide o podujatie 
s osobitným režimom) 

 
Konanie podujatia mimo športového zariadenia súčasťou oznámenia podľa §4 ods.3) 
a) súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať ( §139 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka) 

b)povolenie podľa osobitného predpisu 
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