VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Fiľakovo
o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických
podujatí
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona SNR č.
169/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov, plne rešpektujúc zákon
č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí
a turistických podujatí ako aj ďalšie platné právne predpisy, uznieslo sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení :
§1
Predmet úpravy
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „ nariadenie “ alebo „ VZN “ ) určuje
podmienky organizovania a základné zásady organizačného zabezpečenia verejných
telovýchovných, športových a turistických podujatí ( ďalej len „ podujatie “ ) na území mesta
Fiľakovo.
(2)
Toto nariadenie tiež určuje povinnosti organizátora, usporiadateľa a účastníka
podujatia, ako aj povinnosti mesta pri organizačnom zabezpečení a dohľade nad podujatím.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa podľa tohto
nariadenia rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky
a iné podujatia spojené s pohybovo – rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej
kultúry prístupné verejnosti, pričom turistickým podujatím riadiacim sa podľa tohto
nariadenia je podujatie s počtom účastníkov nad 500 osôb.
(2) Organizátor podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba.
(3) Usporiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie fyzická osoba staršia ako 18
rokov, ktorá plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia.
(4) Dozorným orgánom podľa tohto nariadenia je fyzická osoba písomne poverená
mestom Fiľakovo v jej mene vykonávať dozor nad dodržiavaním všeobecne záväzných
právnych predpisov pri organizovaní a v priebehu podujatí.
§3
Povinnosti organizátora
(1) Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie
mestu Fiľakovo, pričom oznámenie je potrebné podať najmenej sedem dní pred konaním
podujatia.
(2) Organizátor podujatia v oznámení uvedie :
a ) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla alebo trvalého pobytu
b ) názov a účel podujatia
c ) deň, miesto a čas konania podujatia
d ) predpokladaný počet účastníkov podujatia
e ) označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku

f ) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo
mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia
g ) počet členov usporiadateľskej služby a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej
bezpečnostnej služby
(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.
(4) Organizátor podujatia je povinný vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné
opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo na
verejných priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečí ich
zverejnenie.
§4
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa
(1) Usporiadateľ počas podujatia musí mať oblečenú reflexnú vestu s výrazným
nápisom „ USPORIADATEĽ “ a číslo na prednom a zadnom diele vesty.
(2) Usporiadateľ je oprávnený :
a ) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť iba fyzická osoba na to oprávnená
b ) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba
vstupujúca na podujatie nemá pri sebe alebo na sebe predmety uvedené v § 5 ods. 2 tohto
nariadenia
c ) neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na
podujatie predmety uvedené v § 5 ods. 2 tohto nariadenia, alebo je zjavne pod vplyvom
alkoholu, drog alebo iných omamných látok
d ) upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho
upustili, ak svojim správaním porušujú pokojný priebeh podujatia
e ) vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak neuposlúchli
pokyn usporiadateľskej služby
§5
Povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia
(1) Účastník podujatia je povinný :
a ) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, usporiadateľskej služby a ďalších zložiek
zabezpečujúcich organizáciu podujatia a zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný
poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia
b ) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak mesto Fiľakovo vydalo
zákaz predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na podujatí, zdržať sa
požívania drog a iných omamných látok počas podujatia
c ) strpieť úkony organizátora alebo usporiadateľa súvisiace s porušením povinnosti účastníka
podujatia
(2) Účastníkovi podujatia sa zakazuje :
a ) vnášať na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno
urobiť útok proti telu dôraznejším
b ) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok
c ) vnášať alkoholické nápoje na podujatie, ak mesto Fiľakovo vydalo zákaz predaja,
podávania alebo používania alkoholických nápojov na podujatiach a vnášať drogy alebo iné
omamné látky na podujatie
d ) používať a vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na podujatiach,
ktorými môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku.

§6
Povinnosti mesta a dozorného orgánu
(1) Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa
§ 3 ods. 1 tohto nariadenia.
(2) Príslušné oddelenie mestského úradu po obdržaní oznámenia ho neodkladne
odstúpi na Mestskú políciu Fiľakovo, ktorá ho zaeviduje a v prípade potreby zabezpečí účasť
jej príslušníkov na organizačnom zabezpečení podujatia.
(3) Mesto môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné
nebezpečenstvo pre ich zdravie, v prípade ohrozenia života mesto podujatie zakáže buď
z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej žiadosti organizátora alebo Policajného
zboru.
(4) Osoba, ktorú mesto poverilo v jeho mene vykonávať dozor ( ďalej len
„ dozorný orgán “ ) upozorní organizátora podujatia na zistené nedostatky a upovedomí ho
o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.
(5) Dozorný orgán podľa športových pravidiel podujatie zakáže alebo preruší, ak sa
na podujatí porušujú ľudské práva a slobody. V prípade označenia podujatia za rizikové, je
dozorný orgán povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí.
(6) Mesto Fiľakovo vydá zákaz predaja, podávania alebo používania alkoholických
nápojov na podujatiach, ak o to požiada organizátor podujatia, dozorný orgán alebo Policajný
zbor.
(7) Mesto je povinné bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla
o zákaze konania podujatia podľa odseku 3 alebo 5. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu
o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok. Právoplatné rozhodnutie o uložení
sankcie a obmedzujúceho opatrenia mesto doručí Policajnému zboru a príslušnému
športovému zväzu.
(8) Mesto uloží pokutu právnickej alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorý ako
organizátor podujatia nesplní povinnosť ustanovenú v § 3 tohto nariadenia. Za uvedený delikt
možno uložiť pokutu do výšky 3.000,- EUR.
(9) Mesto uloží pokutu účastníkovi podujatia, ktorý koná v rozpore s ust. § 5 ods.
1 a 2 tohto nariadenia, pričom za priestupok podľa § 5 ods. 1 môže uložiť pokutu do výšky
160 , - EUR a za priestupok podľa § 5 ods. 2 môže uložiť pokutu až do výšky 330,- EUR. Za
nedodržanie ust. § 4 ods.1 tohto nariadenia možno usporiadateľovi uložiť pokutu aj
v blokovom konaní do výšky 30,- EUR, pričom pokutu môže uložiť aj dozorný orgán pri
výkone dozoru.
§7
Záverečné ustanovenia
(1) Práva a povinnosti všetkých zúčastnených osôb na podujatí neuvedené v tomto
VZN sa riadia podľa zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných
podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v znení jeho neskorších predpisov.
(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove dňa 26.02.2009
a účinnosť nadobúda dňom 01.03.2009.
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