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kód uzn. – 1.3 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

 
A. schvaľuje 

 
rozhodnutie č. 5/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti 
mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť úlohy v oblasti telesnej 
kultúry 
 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh dodatku štatútu s presunom tejto 
pôsobnosti na mestské časti. 
 

T: 23. 10. 2014  
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Dôvodová správa 
 

Mestské časti vykonávajú pôsobnosti v oblasti telesnej kultúry podľa čl. 36b Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“). Podľa čl. 36b ods. 2 

štatútu ide o vykonávanie pôsobností obce podľa zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní 

verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Tento zákon bol s účinnosťou od 1. februára 2014 zrušený zákonom č. 1/2014 Z. z. 

o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 V prípade, že by išlo len o zmenu zákona bez zmeny pôsobností obce, vykonávali by 

naďalej tieto pôsobnosti mestské časti podľa čl. 101 ods. 2 štatútu, podľa ktorého „Ak sa 

zmení osobitný predpis a pôsobnosti obce zostávajú nezmenené, vykonáva ich naďalej hlavné 

mesto alebo mestská časť podľa deľby pôsobností upravených v tomto štatúte.“. 

Prehľad pôsobností obce: 

 
podľa zákona č. 479/2008 Z. z. 
zapracovaných do čl. 36b štatútu 
 

podľa zákona č. 1/2014 Z. z.  

Obec 
a) prijíma písomné oznámenie organizátora 
verejného telovýchovného podujatia, 
športového podujatia a turistického podujatia 
(ďalej len „podujatie“) o zámere zorganizovať 
podujatie na jej území, 
 
b) spolupracuje s organizátorom podujatia 
a poskytuje mu pomoc, 
 
c) prijíma písomnú žiadosť organizátora 
o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného 
poriadku na podujatí, ak je podujatie označené 
za rizikové, a to najneskôr 15 dní pred jeho 
začiatkom, 
 
d) prijíma žiadosť organizátora o pomoc na 
podujatí, na ktorom hrozí bezprostredné 
nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, 
ktoré nemôže byť odstránené silami 
a prostriedkami organizátora, 
 
e) je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná 
v súlade s oznámením, 
 
f) môže navrhnúť organizátorovi podujatia iné 
miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza 

§ 1 ods. 2 
(2) Na podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 
300 účastníkov podujatia, sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 
1 písm. e), g), h), m), o) a r), § 8 až 13 a § 14 ods. 2 písm. h) 
a i). Obec môže na základe miestnych podmienok všeobecne 
záväzným nariadením určiť, na ktoré z týchto podujatí sa 
nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 alebo môže 
zúžiť jej rozsah.  
 
§ 2 písm. c) 
c) rizikovým podujatím podujatie označené za rizikové 
organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo 
Policajným zborom z dôvodu hrozby narušenia verejného 
poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti, 
majetku alebo životného prostredia,  
 
§ 4 ods. 1, 4 a 5 
(1) Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo 
v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie 
obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má 
podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho 
konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie 
s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, 
organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému 
útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.  
 
 (4) Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je 
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v oznámení, ak sa má podujatie konať mimo 
priestorov, verejných priestranstiev alebo trasy, 
ktoré sa obvykle používajú na taký účel,  
 
g) môže zakázať podujatie, ak by jeho 
účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre 
ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo 
verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva 
alebo ohrozovalo životné prostredie; v prípade 
ohrozenia života zakáže podujatie buď 
z vlastného podnetu, alebo na základe písomnej 
žiadosti organizátora alebo Policajného zboru, 
 
h) písomne poveruje osobu, ktorá v jej mene 
vykonáva dozor, 
 
i) je povinná vydať zákaz predaja, podávania 
alebo požívania alkoholických nápojov na 
podujatiach, ak o to požiada organizátor 
podujatia alebo Policajný zbor, 
 
j) je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému 
zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia 
podľa § 8 ods. 3 alebo 5, 
 
k) určuje, v ktorých osobitných prípadoch nie 
sú pre účastníkov podujatia povolené miesta na 
státie, 
 
l) je oprávnená nariadiť a vykonať uzatvorenie 
priestorov alebo verejných priestranstiev, kde 
sa podujatie koná, a vykonať dôkladnejšiu 
kontrolu účastníkov podujatia, ak možno z 
okolností alebo správania účastníkov podujatia 
predpokladať narušovanie pokojného priebehu 
podujatia, 
 
m) je oprávnená označiť podujatie za rizikové,  
 
n) prejednáva priestupky a ukladá pokuty za 
správne delikty, 
 
o) doručí právoplatné rozhodnutie o uložení 
sankcie a obmedzujúceho opatrenia 
Policajnému zboru a príslušnému športovému 
zväzu. 

 

organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. 
 (5) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie 
riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom 
rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.  
  
§ 5 ods. 2 až 5 
(2) Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak organizátor 
podujatia nepredloží  
a) povolenie podľa odseku 1, alebo  
 b) súhlas podľa odseku 1 a  
1. podujatie sa má konať na pozemkoch alebo v priestoroch, 
ktoré sú ohradené, stavebne oddelené alebo inak 
zabezpečené proti voľnému vstupu,  
2. uskutočnenie podujatia môže spôsobiť vážnu škodu na 
pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať 
alebo vážnu ujmu na životnom prostredí,  
3. uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do 
výkonu práv vlastníka alebo užívateľa pozemkov 
a priestorov, kde sa má podujatie konať, alebo  
4. ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu.  
 
(3) Ak organizátor podujatia nepredloží súhlas vlastníkov 
alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má 
podujatie konať a nejde o podujatie podľa odseku 2 písm. b), 
obec oznámenie bezodkladne najmenej na 15 dní oznámi 
verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené. Súčasťou oznámenia je aj výzva, 
aby vlastníci alebo užívatelia pozemkov alebo priestorov, 
kde sa má podujatie konať, v lehote zverejnenia oznámenia 
písomne vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním 
podujatia a poučenie, že ak sa vlastník alebo užívateľ 
pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať, 
v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s konaním podujatia 
súhlasí.  
  
(4) Ak pred uplynutím lehoty podľa odseku 3 vlastník alebo 
užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie 
konať, oznámi obci písomne nesúhlas s konaním podujatia, 
obec o tom bezodkladne upovedomí organizátora podujatia. 
Organizátor podujatia následne informuje obec o výsledku 
rokovania s vlastníkom alebo užívateľom, ktorý oznámil 
nesúhlas. Ak obec zistí dôvody uvedené v odseku 2 písm. b), 
rozhodne o zákaze podujatia; inak postupuje podľa odseku 5.  
 
(5) Ak nie sú dôvody na postup podľa odseku 2, obec 
rozhodnutím určí podmienky, za ktorých sa podujatie môže 
konať, a ktorými sa minimalizuje možnosť spôsobenia škody 
na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie 
konať, vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie.  
 
§ 6 ods. 3 písm. a) 
(3) Organizátor rizikového podujatia okrem povinností podľa 
odsekov 1 a 2 je povinný aj  
 a) požiadať v písomnej forme alebo v elektronickej forme 
obec a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany 
verejného poriadku a priebežne ich informovať 
o predpokladanom počte rizikových účastníkov podujatia 
a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s ich účasťou na 
podujatí,  
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§ 6 ods. 3 písm. g) 
g) zabezpečiť uskutočnenie porady za účasti hlavného 
usporiadateľa, bezpečnostného manažéra určeného 
organizátorom podujatia, bezpečnostného manažéra hostí, 
osoby delegovanej národným športovým zväzom alebo 
športovým zväzom (ďalej len "delegát zväzu"), zástupcu 
prevádzkovateľa strážnej služby, príslušníka Policajného 
zboru, osoby, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať 
dozor (ďalej len "dozorný orgán"), zástupcu hasičskej 
jednotky, zástupcu záchrannej zdravotnej služby, a ak je to 
potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na príprave 
a priebehu podujatia, a to najmenej päť dní pred konaním 
podujatia a v deň konania podujatia; ak je na základe nových 
skutočností podujatie označené za rizikové v čase kratšom 
ako päť dní pred začiatkom podujatia, organizátor podujatia 
zabezpečí uskutočnenie takejto porady bezodkladne po 
označení podujatia za rizikové a v deň konania podujatia.  
 
§ 8 ods. 3 
(3) Obec môže na základe písomnej dohody s organizátorom 
podujatia poskytovať súčinnosť pri plnení úloh 
usporiadateľskej služby prostredníctvom obecnej polície. 
Táto dohoda obsahuje najmä  
a) zásady spolupráce obecnej polície a organizátora 
podujatia,  
b) počet príslušníkov obecnej polície, ktorí budú plniť úlohy 
usporiadateľskej služby,  
c) rozsah činnosti vykonávanej obecnou políciou,  
d) spôsob určenia výšky nákladov uhrádzaných 
organizátorom podujatia obci za vykonanú činnosť.  
  
§ 10 ods. 7 
(7) Skúška hlavného usporiadateľa sa skladá z písomnej časti 
vo forme testu a ústnej časti. Ústna časť skúšky sa vykonáva 
až po úspešnom absolvovaní písomnej časti pred komisiou, 
ktorej členov na konkrétny termín skúšky alebo na obdobie 
nie dlhšie ako štyri roky vymenúva a odvoláva národný 
športový zväz. Členmi komisie sú príslušník Policajného 
zboru, zástupca obce a zástupca národného športového zväzu 
a podľa potreby aj ďalšie odborne spôsobilé osoby pre 
jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5.  
 
§ 13 ods. 7 
(7) Testy na overenie odbornej spôsobilosti vypracuje 
odborná komisia, ktorú na obdobie nie dlhšie ako dva roky 
vymenúva a odvoláva Policajný zbor z odborne spôsobilých 
osôb v oblastiach uvedených v odseku 5. Odborná komisia 
určí jednotné pravidlá pre používanie testov na prípravu 
a skúšku uchádzačov. Národné športové zväzy, športové 
zväzy, športové kluby, Policajný zbor a obce sú oprávnené 
navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok 
a úloh v teste tak, aby testy okrem spoločnej všeobecnej časti 
obsahovali aj osobitnú časť, v ktorej budú zohľadnené 
špecifiká organizovania podujatí v jednotlivých športových 
odvetviach. Zloženie odbornej komisie zverejňuje Policajný 
zbor na svojom webovom sídle.  
 
§ 17 
(1) Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade 
s oznámením podľa § 4.  
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 (2) Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, 
obec je oprávnená navrhnúť organizátorovi podujatia iné 
miesto na jeho konanie, ako sa uvádza v oznámení.  
  
(3) Obec je oprávnená na základe žiadosti organizátora 
podujatia alebo z vlastného podnetu určiť písomne počet 
členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je 
ustanovené v § 9. Kritériom pre určenie nižšieho alebo 
vyššieho počtu členov usporiadateľskej služby je najmä druh 
podujatia, podmienky konania podujatia, predpokladaný 
počet a rizikovosť divákov. Ak ide o rizikové podujatie, 
počet členov usporiadateľskej služby nemôže byť určený 
v nižšom rozsahu.  
  
(4) Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by 
v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie 
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného 
prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú 
dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné 
prostredie; ak ide o vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, 
mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zakáže 
podujatie z vlastného podnetu, na základe žiadosti 
organizátora podujatia alebo na základe žiadosti Policajného 
zboru.  
  
(5) Ak ide o rizikové podujatie, dozorný orgán je povinný 
zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí. Obec je 
povinná najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia 
oznámiť organizátorovi podujatia a Policajnému zboru 
meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický 
kontakt dozorného orgánu.  
  
(6) Dozorný orgán je povinný preveriť, či organizátor 
podujatia splnil podmienky určené podľa § 5 ods. 5. Na 
rizikovom podujatí je dozorný orgán povinný preveriť, či 
organizátor podujatia splnil podmienky podľa § 6 ods. 1 
písm. b), ods. 2 písm. a) a § 21 ods. 7. Ak je to potrebné, 
dozorný orgán previerku vykonáva v súčinnosti s Policajným 
zborom. Ak organizátor podujatia ani po upozornení 
dozorným orgánom na zistené nedostatky nesplní niektorú 
z týchto povinností alebo podmienok, dozorný orgán 
rozhodne o zákaze podujatia.  
  
(7) Dozorný orgán v súlade so športovými pravidlami 
podujatie preruší, a to aj opakovane alebo ho zakáže, ak sa 
na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody. Dozorný 
orgán oznámi prerušenie alebo zákaz podujatia 
organizátorovi podujatia ústnym vyhlásením.  
  
(8) Obec je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému 
zboru, že rozhodla o zákaze konania podujatia podľa odseku 
4, 6 alebo odseku 7.  
  
(9) Obec je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak o to požiada 
organizátor podujatia alebo Policajný zbor.  
  
(10) Ak obec označí podujatie za rizikové, bezodkladne 
oznámi túto skutočnosť organizátorovi podujatia, 
Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu.  
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§ 28 ods. 1 
(1) Ak ide o podujatie organizované obcou, na obec ako 
organizátora podujatia sa vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 
písm. a), c), d) až h), k) až m), o) až q), § 7, § 14 ods. 1 a 
ods. 2 písm. a) až h), § 20 a 24.  
  
§ 29 ods. 3 
(3) Rozhodnutie podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5 a § 17 ods. 4 
a 6 nadobúda právoplatnosť dňom vydania. Proti tomuto 
rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu 
konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho 
konania. Rozhodnutie obec zverejní v deň vydania na 
úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má 
zriadené. Rozhodnutie obec oznámi písomne do 5 dní od 
vydania organizátorovi podujatia.  
  

Z porovnania uvedených predpisov je zrejmé, že kompetencie obce sú v novom 

zákone oproti súčasnému stavu nielen spresnené, ale aj rozšírené a niektoré vypustené. Aby 

mestské časti mohli tieto pôsobnosti vykonávať aj naďalej, je potrebné znenie štatútu 

zosúladiť so znením zákona č. 1/2014 Z. z.  

Nakoľko mestské časti tieto pôsobnosti vykonávajú nepretržite od účinnosti zákona 

č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, nie je 

účelné, aby sa v súčasnosti rozdelili medzi hlavné mesto a mestské časti. Preto sa navrhlo 

rozhodnutím primátora podľa čl. 9 ods. 7 štatútu preniesť všetky pôsobnosti podľa zákona 

č. 1/2014 Z. z. na mestské časti. Tento spôsob presunu sa navrhol po telefonickej konzultácii 

s prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

Na rokovaní mestskej rady dňa 13. 3. 2014 mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporučila primátorovi hlavného mesta vydať rozhodnutie o pôsobnosti mestských častí 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry 

s účinnosťou od 13. marca 2014 a mestskému zastupiteľstvu schváliť rozhodnutie primátora 

hlavného mesta o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry. 

Podľa čl. 9 ods. 7 štatútu, ak mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora schváli, 

zároveň určí lehotu, v ktorej primátor predloží na jeho rokovanie návrh príslušného dodatku 

štatútu. Nakoľko prijímanie dodatku štatútu je dlhodobý proces, navrhuje sa dodatok štatútu 

predložiť na rokovanie 23. 10. 2014. 

Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport materiál prerokuje dňa 20. 3. 2014. 



 8 

HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
 
 

Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
 

 
 

Bratislava 13. marca 2014 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E    č. 5/2014 
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry  

  
 
 

Podľa čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydávam 
toto rozhodnutie: 

 
Čl. 1 

Mestská časť podľa osobitného predpisu1) 

a) môže na základe miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením určiť, na 
ktoré z verejných športových podujatí (ďalej len „podujatie“), na ktorom sa 
predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov podujatia sa nevzťahuje oznamovacia 
povinnosť podľa § 4 osobitného predpisu1) alebo môže zúžiť jej rozsah, 

b) je oprávnená označiť podujatie za rizikové,  

c) prijíma v písomnej forme alebo elektronickej forme oznámenie organizátora podujatia 
o zámere zorganizovať podujatie na jej území a zmeny údajov uvedených v oznámení, 

d) rozhoduje o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo mestskej časti 
a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými osobitným 
predpisom,1) 

e) rozhoduje o zákaze podujatia, ktoré sa má konať mimo športového zariadenia, ak 
organizátor podujatia nepredloží povolenie alebo súhlas podľa § 5 ods. 1 a 2 
osobitného predpisu,1) 

f) oznámi bezodkladne najmenej na 15 dní verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na 
svojom webovom sídle oznámenie, ak organizátor podujatia nepredloží súhlas 
vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať 
a nejde o podujatie podľa § 5 ods. 2  písm. b) osobitného predpisu,1) 

g) upovedomí bezodkladne organizátora podujatia, ak pred uplynutím lehoty podľa 
písmena f) vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie 
konať, oznámi mestskej časti písomne nesúhlas s konaním podujatia, 

                                                           
1) Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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h) určí rozhodnutím podmienky, za ktorých sa podujatie môže konať, a ktorými sa 
minimalizuje možnosť spôsobenia škody na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má 
podujatie konať, vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie, ak nie sú dôvody 
na postup podľa § 5 ods. 2 osobitného predpisu,1) 

i) prijíma písomnú žiadosť alebo elektronickú žiadosť organizátora o pomoc pri 
zabezpečení ochrany verejného poriadku na podujatí a priebežné informácie 
o predpokladanom počte rizikových účastníkov podujatia a o ďalších skutočnostiach 
súvisiacich s účasťou mestskej časti a Policajného zboru  na podujatí, 

j) písomne poveruje osobu, ktorá v jej mene vykonáva dozor, táto osoba sa zúčastňuje 
porady, ktorú je povinný zabezpečiť organizátor rizikového podujatia, 

k) môže na základe písomnej dohody s organizátorom podujatia poskytovať súčinnosť pri 
plnení úloh usporiadateľskej služby prostredníctvom mestskej polície po 
predchádzajúcom prerokovaní s náčelníkom mestskej polície, náklady uhradené 
mestskej časti organizátorom podujatia za vykonanú činnosť mestskej polície zašle 
spolu s kópiou písomnej dohody mestská časť hlavnému mestu, 

l) určuje zástupcu mestskej časti, ktorý je členom komisie, vykonávajúcej ústnu časť 
skúšky hlavného usporiadateľa, 

m) je oprávnená navrhovať odbornej komisii zmeny a doplnenia otázok a úloh v teste na 
overenie odbornej spôsobilosti, 

n) je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením, 

o) môže navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza 
v oznámení, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia,  

p) je oprávnená na základe žiadosti organizátora podujatia alebo z vlastného podnetu určiť 
písomne počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu ako je ustanovené 
v § 9 osobitného predpisu,1) 

q) je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia 
hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného 
prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie 
obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; ak ide o vážne ohrozenie 
bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, mestská časť 
zakáže podujatie z vlastného podnetu, na základe žiadosti organizátora podujatia alebo 
na základe žiadosti Policajného zboru,  

r) oznamuje najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia organizátorovi podujatia 
a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt 
dozorného orgánu, 

s) je povinná bezodkladne oznámiť Policajnému zboru, že rozhodla o zákaze konania 
podujatia podľa § 17 ods. 4, 6 alebo ods. 7 osobitného predpisu,1) 

t) je povinná vydať zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 
podujatí, ak o to požiada organizátor podujatia alebo Policajný zbor, 

u) ak označí podujatie za rizikové, bezodkladne oznámi túto skutočnosť organizátorovi 
podujatia, Policajnému zboru a príslušnému športovému zväzu, 

v) ak ide o podujatie organizované mestskou časťou, vzťahujú sa na mestskú časť ako 
organizátora podujatia ustanovenia osobitného predpisu uvedené v § 28, 
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w) zverejní rozhodnutie podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5 a § 17 ods. 4 a 6 osobitného 
predpisu1) mestská časť v deň vydania na úradnej tabuli mestskej časti a na jej 
webovom sídle; rozhodnutie mestská časť oznámi písomne do 5 dní od vydania 
organizátorovi podujatia. 

 
 

Čl. 2 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. marca 2014. 

 

 

 

 
Milan Ftáčnik, v.r. 

primátor 
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Návrh na vydanie rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry 

Kód uzn: 1.3 

Uznesenie č. 1094/2014 
     zo dňa 13. 03. 2014 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 
1. primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy 

vydať rozhodnutie o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry s účinnosťou od 13. marca 2014. 

 
2. Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

schváliť rozhodnutie primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských 
častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry. 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


