
 

 
  

  
                         Mestská časť Bratislava-Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

Telefón                                   IČO/DIČ                                       Internet/E-mail                               Úradné hodiny 
+421 2 48 28 4 309                 00603155                                       www.ruzinov.sk                                          Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00 

                                               2020699516                                   eva.pindjakova@ruzinov.sk                         St.: 7.30-17.00  Št.: 7.30-15.00

                                     Pia: 7.30 – 12.00                                                       

 

číslo: SK1/CS 10537/2017/2/EPI               V Bratislava dňa 19. 04. 2017 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

 

Mestská časť Bratislava-Ružinov ako správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe čl. 36b ods. 2 

písm. d) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa § 4 ods. 5 a § 5 ods. 2 písm. 

a) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 1/2014“) a podľa § 46 a 47 

Správneho poriadku  

 

z a k a z u j e    

 

organizátorovi podujatia - občianskemu združeniu Športový klub VAZKA Bratislava, so 

sídlom Matičná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 30853877  
 

v dňoch 25. 04. 2017 až 27. 04. 2017 uskutočniť verejné športové podujatie pod názvom 

„Obvodné kolo v orientačnom behu o pohár predsedu BSK - IV. ročník“ v katastrálnom území 

Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktoré sa malo uskutočniť mimo športového zariadenia, 

v Centrume pretekov na Základnej škole Nevädzová a v priestore Trávnikov zobrazených na 

mapách dodatočne doručených dňa 13. 04. 2017,   

 

z dôvodu, že 

 

organizátor podujatia v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote riadne neoznámil Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov konanie verejného športového podujatia, 

 

organizátor podujatia nepredložil Mestskej časti Bratislava-Ružinov povolenie podľa  

§ 8 ods. 12 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a súhlasy vlastníkov alebo užívateľov pozemkov kde sa má verejné športové podujatie 

konať.  

 

O d ô v o d n e n i e 

 

         Mestská časť Bratislava-Ružinov obdržala dňa 12. 04. 2017 z občianskeho združenia Športový 

klub VAZKA Bratislava, o. z., so sídlom Matičná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 30853877 (ďalej len 

„organizátor podujatia“) oznámenie o organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej 

časti Bratislava-Ružinov podľa § 4 zákona č. 1/2014 Z. z. datované na deň 12.04.2017 (ďalej len 

„oznámenie zo dňa 12.04.2017“). 

         V uvedenom oznámení zo dňa 12.04.2017 sa okrem iného uvádza:  

1. „Organizátor podujatia: Športový klub Važka Bratislava 

        Matičná 11, 831 01  Bratislava 

        Oprávnená osoba za organizátora: Eva Králová 

2.  Názov, druh a účel podujatia: Obvodné kolá v orientačnom behu – kategória žiakov a študentov 

o pohár predsedu BSK - IV. Ročník 

3. Označenie podujatia podľa § 2 písm. c, d, e zákona č. 1/1014 Z. z.: Podujatie konané mimo 

športového zariadenia 

4. Deň a čas konania podujatia: Deň 25. - 26. - 27. 04. 2017, od 08:30 hod. do 13:00 hod. 
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5. Miesto konania podujatia: Centrum pretekov – ZŠ Nevädzová a priestor Trávnikov – viď. Mapa 

6. Východiskové miesto, trasa a miesto skončenia podujatia: 

       Centrum – ZŠ Nevädzová 

       Priestor Trávniky (viď mapa) 

7. Predpokladaný počet divákov: sa neuvádza 

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

činnosti: á 150 každý deň 

9. Meno, priezvisko adresa trvalého pobytu hlavného usporiadateľa: Eva Králová   

10. Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu bezpečnostného manažéra podujatia: Eva Králová 

11. Celkový počet členov usporiadateľskej služby: 12 

12. Zoznam doložených materiálov: 1. Propozície 

          2. mapa pre orientačný beh“ 

 

         Neoddeliteľnou súčasťou oznámenia zo dňa 12. 04. 2017 boli propozície, ktoré sa týkali 

školských majstrovstiev obvodov Bratislava I., III. a IV. ročník o Pohár predsedu BSK v orientačnom 

behu pre žiakov základných a stredných škôl v školstvom roku 2016/2017. 

 

         Dňa 13.04.2017 boli zo strany organizátora podujatia dodatočne doručené mapy pre orientačný 

beh v počte štyroch strán. 

 

         Podľa § 1 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z. , všetky osoby podľa tohto zákona podieľajúce sa na 

príprave, organizovaní a dozore nad priebehom podujatia vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej 

súčinnosti tak, aby právo pokojne sa zhromažďovať na verejne prístupných miestach nebolo 

obmedzené, okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného 

poriadku, bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia. 

 

         Podľa § 3 zákona č. 1/2014 Z. z., organizátorom podujatia môže byť právnická osoba, fyzická 

osoba podnikateľ alebo fyzická osoba. Ak je organizátorom podujatia obec, postupuje sa podľa § 28.  

 

         Podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 1/2014 Z. z., oznámenie podáva organizátor podujatia 

pred konaním podujatia, najneskôr 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového 

zariadenia.  
  

         Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z., ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, 

súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 je aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo 

priestorov, kde sa má podujatie konať5) a povolenie podľa osobitného predpisu,1) ak sa vyžaduje.  

 

         Podľa 8 ods. 12 cestného zákona, športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich 

územný obvod okresu alebo územný obvod kraja povoľuje okresný úrad v sídle kraja, na ktorého 

území sa podujatie začína. Športové a iné podujatia konané na miestnych komunikáciách povoľuje 

obec. Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu je potrebný predchádzajúci súhlas dotknutého 

okresného úradu v sídle kraja a dopravného inšpektorátu.  

 
         Mestská časť Bratislava-Ružinov ako správny orgán po dôkladnom vyhodnotení oznámenia zo 

dňa 12. 04. 2017, dospela k tomu záveru, že zo strany organizátora podujatia neboli splnené zákonom 

stanovené podmienky na to, aby sa mohlo uskutočniť ním oznámené verejné športové podujatie.  

Samotné oznámenie bolo doručené na Mestskú časť Bratislava-Ružinov po zákonom stanovenej 

lehote, teda v kratšej ako tridsať dňovej lehote. 

         Organizátor podujatia si nesplnil svoju zákonnú povinnosť doložiť k samotnému oznámeniu 

povolenie príslušného cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie miestnych a účelových  

komunikácií kde sa malo uskutočniť verejné športové podujatie. Ďalej tu neboli doložené súhlasy 

vlastníkov alebo užívateľov pozemkov kde sa malo toto podujatie konať. 
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         S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa považuje toto rozhodnutie o zákaze verejného 

športového podujatia za  d ô v o d n é.   

 

 

P o u č e n i e : Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom vydania. 

 Proti  tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania    

 a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. 

 Toto rozhodnutie Mestská časť Bratislava-Ružinov zverejní v deň       

 vydania na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.  

 Toto rozhodnutie Mestská časť Bratislava-Ružinov písomne oznámi do 5 dní od   

 vydania organizátorovi podujatia. 

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z.     

 Správny súdny poriadok.  

       

 

 

 

     Dušan Pekár v.r. 

         starosta  

 

 

 

 

Doručuje sa: 

 

Rozdeľovník: 

Okresné riaditeľstvo PZ SR v Bratislave II, Osvetová č.4, 827 49 Bratislava, 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy, okrskovej stanice MsP Bratislava-Ružinov, Listová ul. 

č. 4, 821 05 Bratislava, 

Ing.Mikuláš Caban, dozorný orgán Mestskej časti Bratislava-Ružinov, 

Webové sídlo Mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Úradná tabuľa Mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Športový klub VAZKA Bratislava, o.z., so sídlom Matičná 11, 831 03 Bratislava,  


