
A LESMI 

OZNÁMENIE O ZÁMERE USPORIADAŤ ŠPORTOVÉ PODUJATIE 
BEHAJ LESMI Č1ČMANY 2022 

Usporiadateľ (vyplní právnická osoba): 

Názov organizácie: Asociácia športu pre radosť o. z. 
Sídlo: Námestie 1. mája 1121/14, PSČ: 921 01 Piešťany 
IČO: 53590007 
Tel. č., fax, mobil, e-mail: +420 732 169 135. jan.hejda@raul.cz 
Štatutárny zástupca: Ján Hejda, člen predsedníctva Asociácia športu pre radosť o. z. 
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko, kontakt): Mgr. Roman Hanzel, 0917 905 248, 
roman.hanzel@.behaj lcsmi.sk 

V súlade s ustanovením § 4 zákona SNR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových 
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme náš zámer usporiadať verejné 
športové podujatie na území obce Čičmany nasledovne: 

1. Podujatie sa uskutoční dňa: 28.5.2022 v sobotu, od 9:00 do 18:00 hod., prípravné práce v piatok 
27.5.2022 

2. Druh podujatia: Športové, bežecké podujatie 

3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účastníci: Bežecké podujatie BEHAJ LESMI 
ČIČMANY 2022 zamerané pre bežcov rôznej výkonnosti ako aj pre rodiny s deťmi. 

4. Miesto konania podujatia: Zázemie pretekov (obec Čičmany spolu s priľahlými pozemkami 
(obdržané povolenia od vlastníkov pozemkov). 

5. Zabratie verejného priestranstva (montáž a demontáž pódia, techniky a pod.): 
Montáž dňa: piatok 27.5.2022 od 09:00 hod. Demontáž dňa: sobota 28.5.2022 od 18:00 hod. 

6. Výška vstupného: bez vstupného 

7. Predpokladaný počet účastníkov podujatia: 

Doprovod: 300 
Športovcov: 1200-1400 
Organizátorov: Asociácia športu pre radosť o. z. (cca. 100 ľudí) 
Štart pretekov: Jednotlivé štarty budú koordinované v dostatočných časových odstupoch: 

10:30 - detské preteky 
- 12:00 - VoltaRun 
- 13:00-štart 21 km 
- 13:30 - štart l lkm 
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8. Prehlásenie usporiadateľa: 

Sme si vedomí našich nasledovných povinností, ktoré predložíme vedeniu obce Čičmany: 
- Predložiť oficiálne Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia SR v Žiline o 

súhlaseorganizovať toto športové podujatie. 
- Predložiť doklad o oprávnení organizátora, organizovať športové podujatia (výpis 

z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpis z registra občianskych 
združení a pod). 

- Predložiť situačný náčrt zázemia, trasy a program (vizualizácia zariadení, stavieb a pod.). 
- Zabezpečiť bezpečnosť účastníkov podujatia, zachovať poriadok počas jeho priebehu. 
- Dodržať zdravotno-hygienické, daňové, požiarnické, ekologické, environmentálne a iné 

právne predpisy. 
- Zabezpečiť čistotu priestranstva ihneď po skončení podujatia a upraviť priestor do pôvodného 

stavu. 
- Oznámenie obyvateľom dotknutých ulíc o pretekoch a toleranciu počas jednotlivých behov. 
- Zabezpečiť nezasahovanie do mobiliáru na priestranstvách a nepoškodzovanie zelene. 
- Dodržať zákaz lepenia plagátov na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel. 
- Po 22:00h nerušiť nočný kľud. Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky v 

zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

9. Odpadové hospodárstvo: bude regulované separovaním odpadu formou vlastných 
nádoba odvozom odpadu po skončení podujatia. 

Potvrdenie obce Čičmany o prijatí oznámenia, dátum: 


