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OBEC ROVINKA 
Obecný úrad, Hlavná 350, 900 41 Rovinka  

 

 

Číslo konania: 2091/2022                              

V Rovinke, dňa: 20.7.2022 

Vybavuje: Bc. Dana Fehérová 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Obec Rovinka ako správny orgán podľa § 27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 5 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 Z.z.) 

 

p o v o ľ u j e 
 

organizátorovi podujatia Športový tím Tri 2 Fly o.z., Potočná 1645/9C, 900 41 Rovinka 

IČO 52 070 905  

 

uskutočniť verejné športové podujatie   

 

TRIATHLON Rovinka 
 

ktoré sa uskutoční dňa 23.7.2022 v čase od 7:00 – 20:00 hod. v lokalite jazera Rovinka, 

cyklotrasy, hrádze a okolia v Rovinke a Dunajskej Lužnej za predpokladu dodržania 

podmienok uvedených v oznámení.. 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 

Obec Rovinka obdržala dňa 29.6.2022 od riaditeľa podujatia pána Igora Bulíka, predsedu 

Športového tímu Tri 2 Fly, Potočná 1645/9C, 900 41 Rovinka  žiadosť o možnosť organizácie 

1 dňového športového podujatia TRIATHLON Rovinka v bezprostrednej blízkosti jazera 

Rovinka,  cyklotrasy v Rovinke, hrádze v Rovinke a Dunajskej Lužnej.  

 

Zo žiadosti je zrejmé, že podujatie sa uskutoční mimo športového zariadenia, 

s predpokladaným počtom pretekárov 250 a predpokladá sa celkovo 300 divákov. 

Celkový počet usporiadateľov bude v počte 30. 

Organizátor podujatia je povinný dodržiavať okrem VZN o verejnom poriadku v obci aj 

povinnosti uvedené v zákone č. 1/2014 Z. z. najmä v § 6, ako aj zabezpečiť bezpečný priebeh 

podujatia.  

Nakoľko podujatie sa má konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie 

oznámiť každej z nich. 
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Obec Rovinka nezistila v oznámení organizátora porušenie zákona č. 1/2014 Z.z., oznámenie 

bolo doručené v zákonom stanovenej lehote pred konaním podujatia a preto rozhodla tak, ako 

je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. V čase vydania rozhodnutia týmto konaním akcie 

obci nie sú známe žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Po ukončení akcie 

organizátor zodpovedá za uvedenie jazera, cyklotrasy, hrádze a priľahlých priestorov do 

pôvodného stavu. 

 

 

 

P o u č e n i e: 

 

Podľa § 29 odst.3 zákona č. 1/2014 Z.z. rozhodnutie vydané podľa  § 5 ods. 5  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. 

 

 

 
   

   

 

     Milan Kubeš 

     starosta obce 
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