Mesto Vysoké Tatry upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych a športových
podujatí, ktorí organizujú svoje akcie na území mesta Vysoké Tatry, na potrebu splnenia
oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
v znení neskorších predpisov a zo zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže byť podujatie zakázané alebo
usporiadateľovi uložená pokuta.

Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí :
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia má povinnosť písomne svoj zámer oznámiť najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Ak usporiadateľ bude svoje podujatie organizovať mimo uzavretého priestoru (budovy) musí mať žiadosť o povolenie
výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s hudobno - kultúrnym
podujatím v Tatranskom národnom parku.
Oznámenie o verejnom športovom podujatí :
usporiadateľ verejného športového podujatia je povinný písomne svoj zámer oznámiť najneskôr:
15 dní pred podujatím, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
30 dní pred podujatím, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
V prípade, že usporiadateľ usporiada športové podujatie mimo uzavretého štadióna, musí mať žiadosť o povolenie výnimky
zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti so športovým podujatím podujatím v
Tatranskom národnom parku.

Kópie oznámení sa postupujú Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Poprade a Obvodnému oddeleniu Policajného zboru
Vysoké Tatry a Mestskej polícii Vysoké Tatry.
Povinnosti usporiadateľa:
Usporiadateľ je povinný dodržiavať vyhlášky a zákony SR:
zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení,
zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení,
zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení,
zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v platnom znení,
vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
Ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia mesta Vysoké Tatry.
Povolenie o výnimku zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s podujatím v Tatranskom
národnom parku.
Zverejnenie podujatia:
Podujatie bude zverejnené:
na webstránke Mesta Vysoké Tatry www.vysoketatry.sk, v Tatranskom dvojtýždenníku, v mesačnom plagáte - Kalendár akcií
mesta Vysoké Tatry (nahlasovanie do 20.dňa v mesiaci pred podujatím na e-mail: veronika.majercikova@vysoketatry.sk
v informačnom systéme Deskline, prevádzkovaného Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry.
Pre zverejnenie podujatia je potrebné:
vyplniť všetky údaje v predpísanom tlačive
vyplniť popis podujatia
oznámiť podujatie minimálne 7 – 30 dní pred konaním podujatia (podľa charakteru podujatia)
dodať plagát, pozvánku alebo ilustračný obrázok v elektronickej podobe na adresu kulturasport@vysoketatry.sk s predmetom
„Oznámenie o konaní podujatia“

