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Veronika Rácová 

Nad Humnami 400/89 

951 32  Horná Kráľová 

IČO: 52730069 

 

 

Váš list číslo Naše číslo Vybavuje/klapka  Šaľa 

36724/2022/RPaVO/3447         JUDr. Porubský/225   21. 09. 2022 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Mesto Šaľa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných 

športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                 

s poukazom na ustanovenie § 29 ods. 1 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových 

podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie                  

§ 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva 

 
R o z h o d n u t i e   o   z á k a z e 

športového podujatia s názvom „Noční priatelia biliardu“, ktorého organizátorom je fyzická                    

osoba - podnikateľ Veronika Rácová s miestom podnikania 951 32 Horná Kráľová, Nad Humnami 

400/89, IČO: 52730069, a ktoré sa má konať mimo športoviska v prevádzke baru Las Večas, 

Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa v katastrálnom území Šaľa na parcele č. 3080/23, evidovanej na liste 

vlastníctva č. 3419 v období od 19. 09. 2022 do 30. 11. 2022. 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 19. 09. 2022 bolo mestu Šaľa doručené písomné oznámenie organizátora fyzickej osoby - 

podnikateľa Veronika Rácová s miestom podnikania 951 32 Horná Kráľová, Nad Humnami 

400/89, IČO: 52730069 (ďalej len „organizátor podujatia“) o organizovaní verejného športového 

podujatia „Oznámenie o podujatí – manifestu „Noční priatelia biliardu“, ktoré sa má konať mimo 

športoviska v prevádzke baru Las Večas, Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa v katastrálnom území Šaľa 

na parcele č. 3080/23, evidovanej na liste vlastníctva č. 3419 v období                                                      

od 19. 09. 2022 do 30. 11. 2022. 
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Oznámenie bolo doručené organizátorom podujatia v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 1/2014                 

o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športových podujatiach“) a zároveň ako manifest                    

v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov, ktorého 

účelom a cieľom je podpora biliardového športu. 

Organizátor podujatia v oznámení uviedol ako miesto konania podujatia prevádzku baru                  

Las Večas, Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa nachádzajúcu sa v katastrálnom území Šaľa na parcele 

č. 3080/23, evidovanej na liste vlastníctva č. 3419 mimo športoviska. Obdobie konania podujatia 

organizátor podujatia určil v oznámení dňom a časom v rozmedzí: 

 
19.9.2022 od 23:00 h do 20.9.2022 do 2:00 h 

20.9.2022 od 23:00 h do 21.9.2022 do 2:00 h 

21.9.2022 od 23:00 h do 22.9.2022 do 2:00 h 

22.9.2022 od 23:00 h do 23.9.2022 do 2:00 h 

24.9.2022 2:00 h do 24.9. 2022 do 5:00 h 

25.9.2022 2:00 h do 25.9.2022 do 5:00 h 

25.9.2022 od 23:00 h do 26.9.2022 do 2:00 h 

26.9.2022 od 23:00 h do 27.9.2022 do 2:00 h 

27.9.2022 od 23:00 h do 28.9.2022 do 2:00 h 

28.9.2022 od 23:00 h do 29.9.2022 do 2:00 h 

29.9.2022 od 23:00 h do 30.9.2022 do 2:00 h 

01.10.2022 od 2:00 h do 01.10.2022 do 5:00 h 

02.10.2022 od 2:00 h do 02.10.2022 do 5:00 h 

02.10.2022 od 23:00 h do 03.10.2022 do 2:00 h 

03.10.2022 od 23:00 h do 04.10.2022 do 2:00 h 

04.10.2022 od 23:00 h do 05.10.2022 do 2:00 h 

05.10.2022 od 23:00 h do 06.10.2022 do 2:00 h 

06.10.2022 od 23:00 h do 07.10.2022 do 2:00 h 

08.10.2022 od 2:00 h do 08.10.2022 do 5:00 h 

09.10.2022 od 2:00 h do 09.10.2022 do 5:00 h 

09.10.2022 od 23:00 h do 10.10.2022 do 2:00 h 

10.10.2022 od 23:00 h do 11.10.2022 do 2:00 h 

11.10.2022 od 23:00 h do 12.10.2022 do 2:00 h 

12.10.2022 od 23:00 h do 13.10.2022 do 2:00 h 

13.10.2022 od 23:00 h do 14.10.2022 do 2:00 h 

15.10.2022 od 2:00 h do 15.10.2022 do 5:00 h 

16.10.2022 od 2:00 h do 16.10.2022 do 5:00 h 

16.10.2022 od 23:00 h do 17.10.2022 do 2:00 h 

17.10.2022 od 23:00 h do 18.10.2022 do 2:00 h 

18.10.2022 od 23:00 h do 19.10.2022 do 2:00 h 

19.10.2022 od 23:00 h do 20.10.2022 do 2:00 h 

20.10.2022 od 23:00 h do 21.10.2022 do 2:00 h 

22.10.2022 od 2:00 h do 22.10.2022 do 5:00 h 

23.10.2022 od 2:00 h do 23.10.2022 do 5:00 h  

23.10.2022 od 23:00 h do 24.10.2022 do 2:00 h 

24.10.2022 od 23:00 h do 25.10.2022 do 2:00 h 

25.10.2022 od 23:00 h do 26.10.2022 do 2:00 h 

26.10.2022 od 23:00 h do 27.10.2022 do 2:00 h 

27.10.2022 od 23:00 h do 28.10.2022 do 2:00 h 

29.10.2022 od 2:00 h do 29.10.2022 do 5:00 h 

30.10.2022 od 2:00 h do 30.10.2022 do 5:00 h 

30.10.2022 od 23:00 h do 31.10.2022 do 2:00 h 

31.10.2022 od 23:00 h do 1.11.2022 do 2:00 h 

1.11.2022 od 23:00 h do 2.11.2022 do 2:00 h 

2.11.2022 od 23:00 h do 3.11.2022 do 2:00 h 

3.11.2022 od 23:00 h do 4.11.2022 do 2:00 h 

5.11.2022 od 2:00 h do 5.11. 2022 do 5:00 h 

6.11.2022 od 2:00 h do 6.11.2022 do 5:00 h 

6.11.2022 od 23:00 h do 7.11.2022 do 2:00 h 

7.11.2022 od 23:00 h do 8.11.2022 do 2:00 h 

8.11.2022 od 23:00 h do 9.11.2022 do 2:00 h 

9.11.2022 od 23:00 h do 10.11.2022 do 2:00 h 

10.11.2022 od 23:00 h do 11.11.2022 do 2:00 h 

12.11.2022 od 2:00 h do 12.11. 2022 do 5:00 h 

13.11.2022 od 2:00 h do 13.11.2022 do 5:00 h 

13.11.2022 od 23:00 h do 14.11.2022 do 2:00 h 

7.11.2022 od 23:00 h do 8.11.2022 do 2:00 h 

8.11.2022 od 23:00 h do 9.11.2022 do 2:00 h 

9.11.2022 od 23:00 h do 10.11.2022 do 2:00 h 

10.11.2022 od 23:00 h do 11.11.2022 do 2:00 h 

11.11.2022 od 2:00 h do 12.11. 2022 do 5:00 h 

12.11.2022 od 2:00 h do 13.11.2022 do 5:00 h 

13.11.2022 od 23:00 h do 14.11.2022 do 2:00 h 

14.11.2022 od 23:00 h do 15.11.2022 do 2:00 h 

15.11.2022 od 23:00 h do 16.11.2022 do 2:00 h 

16.11.2022 23:00 h do 17.11.2022 do 2:00 h 

17.11. 2022 od 23:00 h do 18.11.2022 do 2:00 h 

19.11.2022 od 2:00 h do 20.11. 2022 do 5:00 h 

21.11.2022 od 2:00 h do 21.11.2022 do 5:00 h 

21.11.2022 od 23:00 h do 22.11.2022 do 2:00 h 

22.11.2022 od 23:00 h do 23.11.2022 do 2:00 h 

23.11.2022 od  23:00 h do 24.11.2022 do 2:00 h 

24.11.2022 od  23:00 h do 25.11.2022 do 2:00 h 

25.11.2022 od  23:00 h do 26.11.2022 do 2:00 h 

27.11.2022 od 2:00 h do 27.11. 2022 do 5:00 h 

28.11.2022 od 2:00 h do 28.11.2022 do 5:00 h 

28.11.2022 od 23:00 h do 29.11.2022 do 2:00 h 

29.11.2022 od 23:00 h do 30.11.2022 do 2:00 h 

30.11.2022 od 23:00 h do 1.12.2022 do 2:00 h 
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odlišne od určeného času predaja v obchode a času prevádzky služieb a prevádzok určených                    

na podnikateľskú činnosť v zmysle ustanovenia § 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa                 

č. 7/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v platnom znení. 

Predpokladaný počet divákov na športovom podujatí v oznámení je určený cca 40 až 60 divákov                

s predpokladaným počtom prihlásených hráčov cca 10 až 30. Organizátor v oznámení ďalej uviedol 

ako oprávnenú osobu za organizátora podujatia a zvoľávateľa manifestu Veroniku Rácovú,                  

bytom Nad Humnami 400, 951 32 Horná Kráľová, IČO:52730069. Predpokladaný počet členov 

usporiadateľskej služby 1 až 2. Prílohu oznámenia tvorili dve nájomné zmluvy zo dňa 23. 12. 2021, 

ktorých predmetom a účelom nájmu je užívanie budovy nachádzajúcej sa v katastrálnom území 

Šaľa, okres Šaľa, so súpisným číslom 1506 na parcele číslo 3080/23, zapísanej na liste vlastníctva 

číslo 3419, a ktorých prenajímateľom je fyzická osoba Veronika Rácová. 

Športové podujatie nebolo riadne oznámené na mesto Šaľa v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 

písm. c) zákona o športových podujatiach, podľa ktorého oznámenie podáva organizátor podujatia 

pred konaním podujatia, najneskôr 15 dní, ak sa má podujatie konať mimo športoviska.  

Organizátor podujatia už aj v predchádzajúcom období dňa 15. 06 2022 doručil mestu Šaľa totožné 

oznámenie o konaní športového podujatia na obdobie od 16. 06. 2022 do 31. 07. 2022                             

a dňa 24. 08. 2022 na obdobie od 21. 08. 2022 do 30. 10. 2022, ktoré taktiež doručil v rozpore                    

s ustanovenou lehotou pre oznámenie v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o športových podujatiach 

a chýbajúcimi náležitosťami vo vzťahu k užívaciemu právu k pozemkom a priestorom 

nevyhnutným pre konanie športového podujatia. Zároveň v tomto oznámení deklaroval, že ide                   

o športové podujatie na podporu biliardového športu s cieľom poukázať občianskej spoločnosti, že 

šport - biliard nepozná hranice časové ani priestorové. Nočným hraním biliardu bude poukazovať 

na to, že šport - biliard sa dá vykonávať aj mimo spoločnosťou, resp. spoločenským konštruktom 

obmedzeným časom (len cez deň). 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o športových podujatiach, organizátor podujatia je povinný v 

písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej 

území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho 

konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo 

medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru 

Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu. 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o športových podujatiach, oznámenie podáva organizátor 

podujatia pred konaním podujatia, najneskôr a) 10 dní, 

b) 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo 

c) 15 dní, ak sa má podujatie konať mimo športoviska. 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o športových podujatiach, organizátor podujatia v oznámení 

uvedie 

a) názov, druh a účel podujatia, 

b) označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo 

športoviska, 

c) deň a čas konania podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program 

a časový harmonogram priebehu podujatia, 

d) miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športoviska, sa uvedie aj presný 

popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať, 

e) východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia 

vyžadujú, 

f) predpokladaný počet divákov, 
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g) predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej 

činnosti, 

h) označenie organizátora podujatia a adresu jeho sídla, miesta podnikania, trvalého pobytu 

alebo obdobného pobytu, 

i) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu hlavného usporiadateľa, 

adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas 

podujatia, 

j) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu bezpečnostného manažéra 

podujatia (ďalej len „bezpečnostný manažér“), adresu elektronickej pošty a telefonický 

kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia, ak bol bezpečnostný manažér určený, 

k) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa strážnej služby, ak 

zabezpečuje výkon činnosti usporiadateľskej služby a 

1. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu 

právnickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom strážnej služby, alebo 

2. meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický kontakt fyzickej osoby, ktorá 

je prevádzkovateľom strážnej služby, 

l) celkový počet členov usporiadateľskej služby, 

m) počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby, ak zabezpečujú 

výkon činnosti usporiadateľskej služby, 

n) počet príslušníkov obecnej polície, ak poskytuje súčinnosť pri plnení úloh usporiadateľskej 

služby, 

o) počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby, 

p) bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, 

ktoré organizátor podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil 

narušeniu pokojného priebehu podujatia a verejného poriadku a ohrozeniu bezpečnosti, 

zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s 

osobitným režimom. 
 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona o športových podujatiach, obec rozhodne o zákaze podujatia, 

ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami 

chránenými týmto zákonom. 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o športových podujatiach, ak sa má podujatie konať mimo 

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

pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať a povolenie podľa osobitného predpisu, ak 

sa vyžaduje. 

Podľa ustanovenia § 17 ods. 4 zákona o športových podujatiach, obec je oprávnená rozhodnúť o 

zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne ohrozenie bezpečnosti, 

zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú 

dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie; ak ide o vážne ohrozenie 

bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, obec zakáže podujatie z 

vlastného podnetu, na základe žiadosti organizátora podujatia alebo na základe žiadosti 

Policajného zboru. 

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o športových podujatiach, Na konanie podľa tohto zákona sa 

nevzťahuje správny poriadok, okrem konania podľa § 4 ods. 5, § 5 ods. 2 a 5, § 17 ods. 4 a 6, § 24       

a § 27 ods. 2 až 4, ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1967/71/
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Podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o športových podujatiach Rozhodnutie podľa § 4 ods. 5,                 

§ 5 ods. 2 a 5 a § 17 ods. 4 a 6 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. 

Mestu Šaľa bol dňa 04. 07. 2022 doručený podnet na začatie konania a postúpený spisový materiál 

Mestskej polície Šaľa, Hollého č. 9, 927 05 Šaľa podľa ustanovenia § 20 zákona č. 71/1967 Zb.                

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny 

poriadok“) vo veci podozrenia z porušenia predpisov k ďalšiemu konaniu, ktorého sa mal dopustiť 

účastník konania právnická osoba Las Večas, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa,                                  

IČO: 51920247, aby mesto začalo správne konanie vo veci uloženia pokuty za iný správny delikt 

podľa ustanovenia § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“). 

Zo správy o postúpení podozrenia z porušenia predpisov k ďalšiemu konaniu, ktorá tvorí obsah 

spisového materiálu vyplýva, že na základe anonymných telefonických sťažností na rušenie 

nočného kľudu súvisiaceho s činnosťou prevádzky baru Las Večas bola vykonaná kontrola hliadkou 

Mestskej polície Šaľa (ďalej len „mestská polícia“) dňa 11. 06. 2022 v čase o 02.30 hod., kde počas 

kontroly zameranej na dodržiavanie času prevádzky baru Las Večas nachádzajúcej sa na ulici 

Nitrianska 1506, Šaľa bolo zistené, že zamestnankyňa baru nedodržala čas zatvorenia prevádzky.               

V prevádzke sa nachádzalo cca 30 zákazníkov, ktorí boli hliadkou mestskej polície vykázaní                      

a prevádzka bola zodpovednou osobou zatvorená. Opakovane toho istého dňa o 03.05 hod. bolo 

mestskej polícii anonymne telefonicky oznámené, že pred prevádzkou Las Večas sa nachádza 

skupinka ľudí, ktorí sa domáhajú vstupu do prevádzky. Po príchode na miesto hliadkou mestskej 

polície bolo zistené, že v prevádzke aj napriek tomu, že bola prevádzka v čase 02.25 hod. hliadkou 

mestskej polície uzavretá, sa opätovne nachádzalo cca 10 popíjajúcich zákazníkov. Z miesta boli 

vykázaní a prevádzka bola opätovne uzavretá. 

Dňa 26. 06. 2022 v čase o 05.17 hod., ktorý mal byť podľa oznámenia organizátorom podujatia aj 

dňom konania verejného športového podujatia, bolo zistené hliadkou mestskej polície v prevádzke 

Las Večas rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou. Hliadka na mieste zistila, že nebol dodržaný čas 

predaja a prevádzky služieb a v prevádzke sa nachádzalo viac občanov, ktorí oslavovali. Oslava 

bola ukončená. 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2014 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb v platnom znení označenom ako „Pravidlá času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb“, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v prevádzkach určených na podnikateľskú činnosť subjektov oprávnených na 

podnikanie na území mesta Šaľa v prevádzkach: a) s pohostinskou činnosťou, b) s poskytovaním 

služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, c) v ktorých sa 

organizujú verejné kultúrne podujatia, neuvedených v bode (3) sa určuje čas predaja a prevádzky 

časom v dňoch predchádzajúcich pracovným dňom v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 hod. a v dňoch 

predchádzajúcich dňom pracovného voľna v rozpätí od 06.00 hod. do 02.00 hod. 
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Závažnosť takéhoto protiprávneho konania spočíva v tomto konkrétnom prípade predovšetkým                  

a najmä v tom, že dochádza k ohrozovaniu záujmov mesta v nadväznosti na jeho oprávnenia                    

a povinnosti dané platnou právnou úpravou zákonom č. 369/1990 Zb.. 

Takéto konanie podnikateľského subjektu je závažné aj z toho dôvodu, že ide o úmyselné 

protiprávne konanie, pretože napriek viacerým upozorneniam a výzvam aj po uzavretí prevádzky 

hliadkou mestskej polície tento neupustil od takéhoto konania. Ide teda o stav opakovania                         

a úmyselného pokračovania v protiprávnom konaní. 

Medzi najzávažnejšie následky protiprávneho konania podnikateľského subjektu patrí 

predovšetkým neplnenie si základných povinností voči mestu ako správnemu orgánu a zároveň 

sťažovanie plnenia celospoločenských potrieb, resp. potrieb miestneho významu, ktoré mesto musí 

plniť v súlade s platnou právnou úpravou (najmä § 4 ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb.). 

Na základe uvedeného mesto Šaľa vyhodnotením predložených dokladov jednotlivo                                     

i vo vzájomných súvislostiach dospelo k nasledovným záverom. Organizátor podujatia dňa                      

19. 09. 2022 doručil písomné oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia 

„Oznámenie o podujatí – manifestu „Noční priatelia biliardu“, ktoré sa má konať mimo športoviska 

v prevádzke baru Las Večas, Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa v katastrálnom území Šaľa na parcele č. 

3080/23, evidovanej na liste vlastníctva č. 3419 v období od 19. 09. 2022 do 30. 11. 2022. 

Oznámenie nebolo  riadne doručené v lehote ustanovenej v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) zákona o 

športových podujatiach podľa ktorého oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním 

podujatia, najneskôr 15 dní, ak sa má podujatie konať mimo športoviska. 

Zároveň je potrebné uviesť, že v prevádzke baru Las Večas, Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa došlo                 

k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s rušením nočného kľudu hlasnou hudbou                               

a zabávajúcimi sa zákazníkmi, na základe čoho museli byť vykonané opakované kontroly mestskou 

políciou aj v čase kedy sa malo konať v tejto prevádzke podľa oznámenia verejné športové 

podujatie, o čom však nebol spísaný žiadny záznam hliadkou mestskej polície, ktorý by potvrdil,                  

že takéto verejné športové podujatie sa tam v čas kontroly aj skutočne konalo. Z tohto dôvodu teda 

nie je možné sa dôvodne domnievať, že deklarované verejné športové podujatia sa v prevádzke aj 

skutočne konajú. Prevádzka je primárne zriadená na služby spojené s pohostinskou činnosťou                                       

a s poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,                        

kde v tomto prípade aj napriek tomu, že má vyhradený priestor pre hranie biliardu, nie je možné 

tieto priestory považovať za športovisko s možnosťou usporiadania športových podujatí v takom 

požadovanom rozsahu ako je to uvedené v oznámení. 

Úlohou obce, v danom prípade mesta Šaľa, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. je zabezpečiť ochranu 

svojich obyvateľov a verejného poriadku a zakázať činnosť, ktorou sa nad mieru primeranú 

porušujú ich práva a oprávnené záujmy. Mesto Šaľa týmto nespochybňuje svoju povinnosť vytvárať 

podmienky a podporovať činnosti na zabezpečovanie svojich obyvateľov telesnou kultúrou                        

a športom, kde však tieto činnosti nemôžu zasahovať do iných práv chránených zákonom ako je 

napr. právo na zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a ochrana pred 

rušením nočného kľudu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v danej veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia a vo veci oznámeného verejného športového podujatia s názvom 

„Noční priatelia biliardu“, ktorého organizátorom je fyzická osoba - podnikateľ Veronika Rácová                 

s miestom podnikania 951 32 Horná Kráľová, Nad Humnami 400/89, IČO: 52730069, a ktoré sa má 
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konať mimo športoviska v prevádzke baru Las Večas, Nitrianska 1506, 927 05 Šaľa v katastrálnom 

území Šaľa na parcele č. 3080/23, evidovanej na liste vlastníctva č. 3419 v období od 19. 09. 2022 

do 30. 11. 2022 bolo mestom Šaľa rozhodnuté v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 zákona                                 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

P o u č e n i e: 

 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 je preskúmateľné správnym súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.). 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický 

primátor mesta 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Organizátor podujatia - Veronika Rácová, Nad Humnami 400/89, 951 32 Horná Kráľová 

 


