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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA ŠURIANKY
Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa č. 68
Ústavy SR a podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 7 ods.
2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa určujú podmienky
a správa multifunkčného ihriska v obci Šurianky.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) sa nachádza na parcele č. KN-E 61/2
v katastrálnom území obce Šurianky. Ide o viacúčelové nekryté ihrisko o rozmeroch
18,0 x 33,0 m, s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre
loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít obyvateľov a návštevníkov
obce.
Vlastníkom MI je Obec Šurianky, Šurianky 54, 951 26 Šurianky (ďalej len
„vlastník“), IČO: 00308498.
Multifunkčné ihrisko prevádzkuje obec.
Starosta poverí správcovstvom MI zodpovednú osobu (ďalej len „správca“), ktorá
bude zabezpečovať prevádzku daného objektu.
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

3.
4.
5.

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť pravidlá a povinnosti fyzických
a právnických osôb zdržujúcich sa na MI, ako aj povinnosti vlastníka.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj
pre osoby, ktoré sa na MI nachádzajú a využívajú ho na svoju športovú, resp.
rekreačno-športovú činnosť.
Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska (ďalej len
„užívateľ“).
Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je toto ihrisko určené.
MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: minifutbal,
volejbal, tenis, basketbal, nohejbal, bedminton.

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1.
2.
3.

4.

5.

Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca, ktorý areál spravuje. Meno
správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
Využívať MI sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných
pokynov pre využívanie komplexu MI.
Športovú zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať
každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa
neobmedzuje povinnosť dodržiavať Prevádzkový poriadok.
Každý užívateľ MI je povinný:
a) ešte pred vstupom do priestoru MI oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom
a bez výnimky ho dodržiavať,
b) riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba
z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
c) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na
zdraví alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody,
ktoré vznikli jeho pričinením; za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný
zástupca,
d) bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore
MI,
e) vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne len cez vstupnú
bránu, ktorá je na to určená,
f) pre pohyb na ploche MI používať len športovú obuv s gumovou podrážkou, ktorá
nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s ostrými hrotmi,
g) v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,
h) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,
i) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku
a zachovávať nočný kľud.
V celom priestore MI je prísne zakázané:
a) vodiť psov a iné zvieratá,
b) pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach,
prípadne inými vozidlami
c) fajčiť, manipulovať s ohňom, používať alkoholické nápoje ako aj toxické,
omamné a psychotropné látky,
d) konzumovať potraviny, používať sklenené fľaše a nádoby
e) prinášať zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a žieraviny
f) používanie nevhodnej obuvi, ktorá môže spôsobiť poškodenie povrchu trávnika,
napr. kopačky s hrotmi, obuv s klincami alebo topánky s podpätkom, či
používanie zablatenej, či inak znečistenej obuvi,
g) manipulovať alebo používať predmety s ostrými hranami,
h) vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 st. Celzia

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

i) šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo
basketbalových košov
j) hromadiť sneh pri mantineloch MI
k) hrať na ploche, ktorá je znečistená lebo poškodená
l) poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo
vybavenie ihriska. Používanie športového náradia na športovej ploche je možné
len spôsobom obvyklým.
Za osoby mladšie než 15 rokov zodpovedá zákonný zástupca alebo iná dospelá
osoba.
Žiaci materskej školy vstupujú do priestoru MI v čase vyučovania iba v sprievode
učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
Počas tréningov športových družstiev zodpovedajú za poriadok na MI vedúci
jednotlivých športových krúžkov, resp. tréneri či vedúci športových oddielov, ktorí
zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení tréningovej či krúžkovej
činnosti.
Za škody vzniknuté nedodržaním Prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba
porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
Sankcie:
a) v prípade porušovania Prevádzkového poriadku, nerešpektovania pokynov
správcu a vlastníka MI a nevhodného správania sa na MI (vulgárne
vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných,
používanie nevhodného športového náradia, a pod.) je správca, prípadne
vlastník MI oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov MI,
zároveň užívateľ nemá v takomto prípade nárok na vrátenie poplatku za
prenájom MI,
b) v prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie
alebo zariadenie ihriska, je povinný od neho požadovať finančnú náhradu za
spôsobenú škodu v plnej výške,
c) v prípade opakovaného porušovania Prevádzkového poriadku užívateľom, má
správca právo zakázať takémuto užívateľovi vstup na MI a oznámiť takéhoto
užívateľa starostovi obce.
Deti do 10 rokov majú vstup na MI povolený len v sprievode dospelej osoby, ktorá je
staršia ako 15 rokov. (???)
Pred začatím hry sú hráči povinní sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá,
nepoškodená a vhodná pre používanie.
Voliteľné športové príslušenstvo MI je po ukončení jeho používania zložené
a bezpečne uložené na určené miesto, ktoré je následne riadne uzamknuté.
V prípade straty kľúčov je užívateľ, resp. zodpovedná osoba povinná uhradiť
náklady spojené so zmenou príslušných zámkov a výrobou náhradných kľúčov.
Vstup do MI je možný len cez bránku, ktorá sa vždy po ukončení športovej aktivity
uzamyká a kľúče sa odovzdávajú vopred povereným osobám.

16. Použitie osvetlenia MI je možné výhradne počas zhoršených svetelných
podmienkach a to predovšetkým po zotmení. Je povinnosťou užívateľov po skončení
športovej činnosti na MI toto osvetlenie vypnúť.
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1.
2.
3.

4.

5.

Multifunkčné ihrisko je možné využívať počas celého roka denne v čase od 06:00 do
22:00 hodiny miestneho času.
Užívanie MI je pre obyvateľov obce Šurianky bezplatné (okrem prípadov uvedených
v bode 4 čl. 4. tohto Všeobecne záväzného nariadenia).
V prípade aktuálneho nevyužívania MI užívateľmi s trvalým pobytom v obci
Šurianky, môžu so súhlasom správcu alebo vlastníka MI využívať MI aj iní
záujemcovia.
Záujemcovia o športovanie na MI, ktorí majú záujem o jeho prenájom na konkrétny
čas sú povinní prihlásiť sa u správcu a nahlásiť aj meno zodpovednej osoby.
Prenájom MI na konkrétny čas garantuje uvoľnenie MI v určený čas. Prenájom je
spoplatnený podľa platného Cenníka služieb v obci a platba sa uskutočňuje vždy
vopred správcovi ihriska.
Multifunkčné ihrisko má neziskový charakter. Všetky finančné prostriedky plynúce
obci z jeho prenájmu budú použité výlučne na správu a prevádzku MI, jeho údržbu
a zveľadenie.
Čl. 5
Správca multifunkčného ihriska

1.

2.

Povinnosti správcu MI:
a) viesť prevádzkovú knihu ihriska s časovým rozpisom využívania ihriska,
b) odovzdať užívateľovi a prebrať po užívateľovi MI,
c) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov
prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,
d) úzko spolupracovať so starostom obce a členmi príslušnej komisie zriadenej
pri Obecnom zastupiteľstve pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska
ako i verejného poriadku,
e) dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
f) viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách; o vzniknutých škodách
bezodkladne informovať starostu obce,
g) starať sa o čistotu a poriadok bezprostredného okolia ihriska,
h) určiť aspoň tri poverené osoby, ktoré budú uschovávať kľúče od MI
a zariadení prislúchajúcich k MI. Tieto osoby tiež v prípade neprítomnosti
a zaneprázdnenosti správcu preberú jeho úlohy na čas k tomu nevyhnutnom.
Správca za svoju prácu poberá odmenu.

Čl. 5
Tiesňové a iné dôležité kontaktné čísla
Telefónne linky pre záchranné služby:
Linka integrovanej záchrannej služby
Polícia
Hasiči
Záchranka

112
158
150
155

Ďalšie telefónne linky
Obecný úrad Šurianky
Správca MI

037 789 60 27
xxx
Čl. 7
Osobitné ustanovenia

1.
2.
3.

Právnickej osobe, ktorá poruší Prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť
pokutu do výšky 150 Eur.
Fyzickej osobe, ktorá poruší Prevádzkový poriadok môže starosta obce uložiť
pokutu do výšky 30 Eur alebo uložiť zákaz vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov.
Pokutu podľa bodov 1 a 2. článku 7 tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno
uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy bol starosta oboznámený o osobách, ktoré sa
porušenia dopustili, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1.

2.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šurianky č. 2/2019, ktorým je vydaný
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Šurianky bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Šuriankach, dňa 25. 6. 2019 uznesením č. XXX
Všeobecne záväzné nariadenie obce je platné 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce a nadobúda účinnosť 01. 07. 2019.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17. 06. 2019

Mgr. Marek Peňaško
starosta obce

