
OBEC ŠANDAL, Šandal 15, 091 01  Stropkov 

 

Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Šandal a 

výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má 

podujatie konať na vyjadrenie 

      Obec Šandal, ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 3   zákona č. 

1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších 

zmien  oznamuje, že mu bolo od Ing. Jozefa Kimáka doručené oznámenie o 

organizovaní športového podujatia na území mesta Stropkov -  ultratrailového 

behu a diaľkového pochodu pod názvom Rusínska 100 a Rusínska 66 v dňoch 

24. – 25. 09.2022, ktoré trasuje aj po katastri obce Šandal.   

   Začiatok podujatia je v meste STROPKOV so štartom o 7,00 hod. dňa 

24.09.2022 a koniec podujatia je stanovený limitom v čase 29 hodín t.j. do 12,00 

hod. dňa 25.09.2022 v meste Stropkov. 

   Organizátorom a usporiadateľom  podujatia je Klub bežcov Stropkov, 

Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov. 

   Celkový počet dobrovoľníkov zabezpečujúcich výkon usporiadateľskej služby je 

50 osôb. 

Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastnia je v limite 100 osôb v 

rámci Rusínskej 100 a 100 osôb v rámci Rusínskej 66. 

   Z dôvodu, že vyššie uvedené športové podujatie sa bude konať aj na území 

obce Šandal mimo športových zariadení a s doručeným oznámením nebol obci 

Šandal doručený súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, 

kde sa má podujatie konať, Obec Šandal v súlade s § 5 ods. 3   zákona č. 1/2014 

Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších zmien 

vyzýva vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má 

podujatie konať, aby v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy písomne 

vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas s konaním podujatia. Zároveň Obec Šandal 

upovedomuje vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má 

podujatie konať, že v prípade, ak sa vlastník alebo užívateľ pozemkov alebo 

priestorov, kde sa má podujatie konať, v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s 

konaním podujatia súhlasí. 

   Táto výzva Obce Šandal má povahu verejnej vyhlášky. 

Príloha verejnej vyhlášky:  

oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce s prílohami 

Verejná vyhláška sa zverejní: 

internetová stránka obce www.sandal.sk, úradná tabuľa obce 

                                                                                   Šichula Peter- starosta, v.r. 

http://www.sandal.sk/

