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Vec
Zabezpečenie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
– zaslanie
____________________________________________________

V súvislosti s teroristickými útokmi vo Francúzsku prijala vláda SR úlohy na
zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti obyvateľov SR. Medzi jednu z úloh bola
zaradená aj povinnosť príslušníkov Policajného zboru zabezpečiť bezpečnosť osôb na
spoločenských podujatiach, na ktorých sa predpokladá zvýšená koncentrácia ľudí. S poukazom
na ustanovenie § 76 ods. 1 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení
neskorších noviel Vás preto žiadam o spoluprácu pri plnení tejto úlohy. Upozorňujem Vás na to,
že obce sú povinné požadované podklady a informácie Policajnému zboru neodkladne
poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Dôrazne Vás žiadam o zasielanie oznámení o organizovaní všetkých kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí, ktoré sú Vám oznamované v zmysle príslušných právnych
úprav (zákon NR SR č. 1/2014 z.z., zákon NR SR č. 84/1990 z.z. a zákon SNR č. 96/1991 z.z.),
alebo o podujatiach o konaní ktorých máte vedomosť a ktoré sa budú konať v obci, prípadne
v katastri obce. Zároveň Vás žiadam o zabezpečenie bezpodmienečného dodržiavania
oznamovacej povinnosti organizátora voči obci, hlavne čo sa týka lehôt v zmysle príslušných
zákonov a v prípade opakovaných nedostatkov vynútiť nápravu aj formou sankcií v zmysle
príslušných právnych noriem. Vaše oznámenia žiadam zasielať v dostatočnom časovom
predstihu, aby sme sa vedeli zodpovedne pripraviť na plnenie úloh Policajného zboru v súvislosti

s konkrétnym podujatím. Vzhľadom na náročnosť prípravy Vás žiadam aj o oznámenie
približného počtu zúčastnených osôb a možné riziko narušenia verejného poriadku (ideálne je
priložiť oznamovaciu povinnosť organizátora doručená na úrad v zmysle príslušných zákonov).
Oznámenia zasielajte poštou na hore uvedenú adresu, alebo na e-mailovú adresu
boris.ilavsky@minv.sk .
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