Mestský úrad, Odbor rozvoja mesta,
-oddelenie kultúry a športových aktivít,

Námestie SNP č.21/31

-IC - tel.:

045/5303405, e-mail: ic@zvolen •.sk
MESTO ZVOLEN

OZNÁMENIE
o zámere organizovať
verejné športové podujatie podl'a § 4 zákona č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

l. ORGANIZÁTOR
ORGANIZÁTOR
(identifikačné

USPORIADATEĽ

názov:

údaje)

HLAVNÝ USPORIADATEĽ
(identifikačné

A HLAVNÝ

údaje)

adresa:
meno a priezvisko:
adresa:
e.mail:
tel. kontakt:

II. DRUH PODUJATIA
majstrovské - nemajstrovské - medzinárodné

Druh
Názov
Účel podujatia

III. OSOBITNÉ OZNAČENIE PODUJATIA
áno I nie

Kategória podujatia
rizikové podujatie
podujatie s osobitným režimom
podujatie mimo športového zariadenia

IV. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATí
Dátum a čas
Miesto konania
Východiskové miesto, trasa a miesto
ukončenia podujatia
(ak to vyžadujú podmienky podujatia)
Predpokladaný

počet divákov

Predpokladaný počet osôb, ktoré sa
na podujatí zúčastňujú v súvislosti
s výkonom športovej činnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
96001 Zvolen

kontakt:

bankové spojenie:

formulár:

+421 0455303111

SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

F 53/2016

www.zvolen.sk

V. INFORMÁCIE
BEZPEČNOSTNÝ

TYKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

meno a priezvisko:

MANAŽÉR

(identifikačné údaje)

adresa:
emailová adresa:
tel. kontakt:

PREVÁDZKOVATEĽ
STRÁŽNEJ SLUŽBY

obchodné meno:
sídlo alebo miesto
podnikania:

(identifikačné údaje)

kontaktné údaje štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá je prevádzkovatel'om strážnej služby
meno a priezvisko:
adresa:
emailová adresa:
tel. kontakt:
celkový počet členov usporiadateľskej služby
[vrátane odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovatel'a strážnej služby, príslušn íkov
mestskej polície a dobrovol'níkov]
počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovatel'a strážnej služby
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadatel'skej služby)
počet príslušníkov obecnej (mestskej) polície
(ak zabezpečuje výkon činnosti usporiadatel'skej služby)
počet dobrovol'níkov
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadatel'skej služby)
bezpečnostné opatrenia. ktoré organizátor podujatia vykoná sám alebo ktoré navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími
osobami (ak ide o podujatie s osobitným režimom):

VI. INÉ DOLEŽITÉ INFORMÁCIE

VII. PRílOHY
Počet príloh oznámenia o organizovaní verejného športového podujatia:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení (vrátane príloh) sú správne a úplné.
Zmenu údajov uvedených v oznámení oznámiť bezodkladne.
Meno a priezvisko (funkcia) osoby
konajúcej za organizátora:

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
96001 Zvolen

Podpis (odtlačok pečiatky)
Dátum:

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320439

formulár:
F 53/2016

