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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE ŠURIANKY 

02/2020 
Schválené: XXX                                  Platné od: XXX 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PUMPTRACK DRÁHY 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. 2/2020, ktorým sa vymedzuje areál, 

určujú podmienky a správu pumptrackovej dráhy (ďalej ako „dráha“) v obci Šurianky. 

 

§1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Pumptracková dráha Šurianky sa nachádza na parcelách č. KN-C 62/1 a KN-C 64/2  

v katastrálnom území obce Šurianky. Ide o bicyklovú dráhu typu „pumptrack“ 

pozostávajúcu zo siete vzájomne prepojených dráh špeciálne určených 

predovšetkým pre horské a bmx bicykle, na ktorej je možné jazdiť bez pedálovania 

a potrebnú rýchlosť jazdy získavať manévrovaním v terénnych vlnách, klopených 

zákrutách a dopadmi zo skokov. Celková pojazdová plocha trate je 225 m2 s celkovou 

dĺžkou jazdných línii približne 100 m. Výškové rozdiely dráhy sú v rozmedzí 0,00 – 

1,20 m.  

2. Vlastníkom dráhy je Obec Šurianky, Šurianky 54, 951 26 Šurianky (ďalej len 

„vlastník“), IČO: 00308498. 

3. Pumptrackovú dráhu prevádzkuje obec Šurianky. 

 

 

§2 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Vymedzenie areálu dráhy je uskutočnené dočasným alebo stálym oplotením, 

prípadne informačnými tabuľkami a jeho rešpektovanie je povinné pre všetkých 

užívateľov dráhy. 

2. Účelom prevádzkového poriadku dráhy je stanoviť pravidlá a povinnosti fyzických 

a právnických osôb zdržujúcich sa na dráhe, ako aj povinnosti vlastníka. 

3. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj 

pre osoby, ktoré sa na dráhe nachádzajú a využívajú ju na svoju športovú, resp. 

rekreačno-športovú činnosť. 
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4. Užívateľom sa rozumie každá osoba, ktorá sa nachádza v priestore dráhy a jej 

bezprostrednom okolí (ďalej len „užívateľ“) bez ohľadu na to, či dráhu priamo 

využíva (cyklista, divák a pod.) . 

5. Na dráhe je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je táto dráha určená. 

6. Dráha poskytuje široké možnosti pre rôzne kolesové športy, predovšetkým pre 

bicykle a odrážadlá s nafukovacími pneumatikami. 

 

§3 

Organizačné ustanovenia 

 

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá Obec Šurianky a obcou poverený pracovník. 

2. Využívať dráhu sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných 

pokynov pre využívanie komplexu dráhy. 

3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na dráhe vykonávať 

každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje 

povinnosť dodržiavať Prevádzkový poriadok. 

4. Aktívne využívanie dráhy je povolené len v prítomnosti minimálne jednej ďalšej 

osoby, pre potreby poskytnutia prípadnej prvej pomoci. 

5. Na dráhe sa jazdí primárne v jednom smere. Je zakázané zastavovať a meniť smer 

počas jazdy. Na opustenie dráhy slúži vyhradené miesto. Zmena smeru jazdy sa 

realizuje v momente kedy je dráha voľná a po dohode s ostatnými používateľmi 

dráhy. 

6. Každý užívateľ dráhy je povinný: 

a) ešte pred vstupom do priestoru dráhy oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom 

pumptrackovej dráhy Šurianky a bez výnimky ho dodržiavať, 

b) riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba 

z priestoru dráhy s okamžitou platnosťou vykázaná, 

c) športové aktivity na dráhe vykonávať výlučne s riadne upevnenou prilbou na 

hlave. Odporúčané sú športové rukavice, chrániče kolien, lakťov a chrbta, 

d) 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, 

e) bezodkladne nahlásiť starostovi alebo pracovníkovi obce prípadné škody na 

zariadení v celom priestore dráhy, 

f) vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) dráhy výhradne len cez nástupný 

priestor, ktorá je na to určený a v teréne jasne identifikovateľný, 

g) pre pohyb na ploche dráhe používať len športovú obuv s gumovou podrážkou, 

h) v priestore dráhy a v jej okolí udržiavať čistotu a poriadok, 

i) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy dráhy, 

j) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku 

a zachovávať nočný kľud. 

7. V celom priestore dráhy je prísne zakázané: 

a) vodiť psov a iné zvieratá, 
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b) pohybovať sa a jazdiť na 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 dráhy, 

napr. kopačky s hrotmi, obuv s klincami alebo topánky s podpätkom, či 

používanie zablatenej, či inak znečistenej obuvi, 

g) šplhanie a lezenie po svahoch dráhy a ich rozrušovanie, 

h) športovať na ploche, ktorá je znečistená, poškodená alebo rozmočená, 

i) poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, dráhu a okolie 

dráhy. Používanie športového náradia na dráhe je možné len spôsobom obvyklým. 

8. Za osoby mladšie než 12 rokov zodpovedá zákonný zástupca alebo iná dospelá osoba. 

9. Žiadny z užívateľov dráhy nesmie bez súhlasu a vedomia riaditeľa Materskej školy 

Šurianky vstúpiť do areálu materskej školy, prípadne používať zariadenie 

prislúchajúce k materskej škole. 

10. Žiaci materskej školy vstupujú do priestoru dráhy v čase vyučovania iba v sprievode 

učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. 

11. Počas tréningov športových družstiev zodpovedajú za poriadok na dráhe vedúci 

jednotlivých športových krúžkov, resp. tréneri či vedúci športových oddielov, ktorí 

zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení tréningovej či krúžkovej 

činnosti. 

12. Za škody, poranenia a úrazy vzniknuté nedodržaním Prevádzkového poriadku 

pumptrackovej dráhy Šurianky a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených 

na vstupnej tabuli do priestoru dráhy zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá 

alebo jej zákonný zástupca. 

13. Sankcie: 

a) v prípade porušovania Prevádzkového poriadku pumptrackovej dráhy Šurianky, 

nerešpektovania pokynov správcu a vlastníka dráhy a nevhodného správania sa 

v areáli dráhy (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické 

napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, a pod.) je dozorom 

poverená osoba, prípadne vlastník dráhy oprávnený okamžite takéhoto užívateľa 

vykázať z priestorov dráhy, 

b) v prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo 

zariadenie dráhy, je povinný od neho požadovať finančnú náhradu za spôsobenú 

škodu v plnej výške, 

c) v prípade opakovaného porušovania Prevádzkového poriadku pumptrackovej 

dráhy Šurianky užívateľom, má poverená osoba, prípadne zamestnanec obce 

právo zakázať takémuto užívateľovi vstup do priestoru dráhy a oznámiť 

takéhoto užívateľa starostovi obce. 

14. Pred začatím športovej aktivity sú užívatelia povinní sa presvedčiť, či je športová 

plocha čistá, nepoškodená a vhodná pre používanie. 



4 
 

15. Voliteľné športové príslušenstvo dráhy je po ukončení jeho používania zložené 

a bezpečne uložené na určené miesto, ktoré je následne riadne uzatvorené. 

 

§4 

Prevádzkové ustanovenia 

 

1. Vzhľadom na umiestnenie areálu dráhy v priamom susedstve s materskou školou je 

prevádzkový čas dráhy ovplyvnený prevádzku materskej školy. V čase letných 

školských prázdnin je prevádzkový čas dráhy v čase od 08:00 do 22:00 miestneho 

času. Mimo letných prázdnin je prevádzkový čas dráhy od 15:00 do 22:00 miestneho 

času. 

2. Užívanie dráhy je pre všetkých bezplatné. 

 

§5 

Tiesňové a iné dôležité kontaktné čísla 

 

Telefónne linky pre záchranné služby: 

 

Linka integrovanej záchrannej služby 112 

Polícia      158 

Hasiči      150 

Záchranka     155 

 

Ďalšie telefónne linky 

 

Obecný úrad Šurianky   037 789 60 27 

 

 

§6 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Právnickej osobe, ktorá poruší Prevádzkový poriadok, môže Obec Šurianky uložiť 

pokutu do výšky 150 Eur. 

2. Fyzickej osobe, ktorá poruší Prevádzkový poriadok môže Obec Šurianky uložiť 

pokutu do výšky 30 Eur. 

3. Pokutu podľa bodov 1 a 2 §6 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. 
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§7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šurianky č. 2/2020, ktorým je vydaný 

Prevádzkový poriadok pumptrackovej dráhy Šurianky bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Šuriankach, dňa 26. 6. 2020 uznesením XXXXXX 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce je platné 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

obce a nadobúda účinnosť 01. 07. 2020. 

 

 

NÁVRH VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 12. 06. 2020 

 

 

 

 

 

         PaedDr. Marek Peňaško 

                    starosta obce 


