PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
S UMELÝM TRÁVNATÝM POVRCHOM V ŽABOKREKOCH
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Viacúčelové ihrisko / ďalej VI / sa nachádza na parcele, v katastrálnom území obce. Ide
o viacúčelové ihrisko s umelou trávou a oplotením. Slúži na prevádzkovanie aktivít
obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je obec Žabokreky, ktorá ho aj prevádzkuje.
3. Starosta obce poverí správcovstvom VI zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať
prevádzku. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom VI počas jeho užívania
deťmi MŠ a žiakmi ZŠ počas prevádzky ZŠ, ŠKD a MŠ Žabokreky.
4. Užívateľom VI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore VI ( užívateľ ). U správcu
si možno rezervovať ihrisko vopred telefonicky, alebo osobne. V prípade nepriaznivého
počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode zodpovednou osobou vybrať
náhradný termín.
5. Nájomca ihriska môže byť:
a/ fyzická osoba ( staršia ako 15 rokov preukázajúca sa preukazom totožnosti
alebo cestovným pasom pasom u cudzincov. )
b/ právnická osoba (preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne
meno registrač.dokladu, alebo živnostenským listom )
c/ iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR ( obec, záujmové
združenie, verejnoprávne inštitúcie atď.)
Nájomca, ktorý prevezme od správcu kľúče od VI je zodpovedný za dodržiavanie
tohto prevádzkového poriadku, jeho užívateľmi nachádzajúcimi sa počas
prenájmu v areáli VI a odovzdanie kľúčov správcovi ( ktorý pred ich prevzatím
skontroluje či nebola spôsobená škoda na majetku obce v areáli VI ).
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez
výnimky ho dodržiavať.
2. Na VI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prisôsobené.
3. VI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä“ malý futbal,
nohejbal, tenis, hádzanú a basketbal.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na VI je spontánne osvojovanie si základov loptových
hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti ( súťažné
zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na VI
vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko ! Týmto ustanovením sa
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ VI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho
pokynov môže byť osoba z VI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu a jeho
kontaktné údaje budú uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na VI.
3. Užívateľ VI je povinný 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.
4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do VI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá ,
alebo jej zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru VI výhradne cez vstupné brány.
6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru VI je zakázané.
7. Na VI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach, kolobežkách,
motorkách.
8. V areáli VI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane
toxických omamných látok.
9. Deti do 12 rokov musia byť na VI v sprievode dospelej osoby.
10. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na VI zakázaný.
11. Každý užívateľ VI je povinný v priestore VI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok,
riadiť sa pravidlami slušného správania tohto prevádzkového poriadku, ktorý bude
vyvesený pri vstupe na VI.
12. Každý užívateľ je povinný používať hodnú športovú obuv. Nesmú sa používať
kopačky a topánky s podpätkom.
13. V areáli ihriska je prísne zakázané: lezenie po basketbalových konštrukciách,
vešanie sa na basketbalové koše resp. futbalové bránky, vešanie sa na volejbalové
siete, lezenie na oplotenie, sedenie na mantineloch, preliezanie plotov a brán.
Čl.4
Prevádzkové ustanovenia
VI sa bude využívať iba na športové aktivity a to výlučne s vedomím správcu
ihriska.
Prevádzkové hodiny VI:
VI je denne prevádzkované:
a/ v letnom čase
od 9,00 do 21,00 hodiny
b/ v zimnom čase
od 9,00 do 19,00 hodiny
/ zimný a letný čas vyhlasovaný v Zbierke zákonov/.
c/ V pracovné dni počas školského roka (okrem dní pracovného voľna
a pracovného pokoja ) je VI bezplatne k dispozícii ZŠ, ŠKD, a MŠ Žabokreky
v čase od 9,00 do 14,30 hodiny, pričom termíny používania si navzájom budú

spresňovať riaditeľmi ZŠ a MŠ poverení pracovníci škôl a školských zariadení,
ktorí budú vykonávať dozor počas športových aktivít.
V čase od 14,30 do 17,00 hod. bude VI prednostne k dispozícii deťom a mládeži
do 18 rokov a od 17,00 do 21,00 v letnom čase
a od 17,00 do 19,00 v zimnom čase pre športové kluby zo Žabokriek a pre
ostatných záujemcov z obce i z okolia.
c/ Počas dní pracovného voľna ( soboty, nedele ) a dní pracovného pokoja ( štátne sviatky ),
ako aj počas školských prázdnin a uzatvorenia prevádzky predškolského a školských
zariadení v obci ( napr. chrípkové prázdniny), bude VI k dispozícií
- v čase od 9,00 do 13,00 hod. a od 17,00 do 21,00 hod. v letnom čase a do 19,00 hod.
v zimnom čase pre verejnosť nad 18 rokov, PRÁVNICKÉ, FYZICKÉ OSOBY,
ZDRUŽENIA OBČANOV A INÝM ZÁUJEMCOM
- v čase od 13,00 do 17,00 hod.
PRE DETI A MLÁDEŽ DO 18 ROKU.
d/ ZÁUJEMCOVIA O BEZPLATNÉ VYUŽÍVANIE ALEBO PRENÁJOM VI SI
KONKRÉTNE TERMÍNY ICH POUŽITIA DOJEDNAJÚ VOPRED SO SPRÁVCOM
IHRISKA ( NA ČAS ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA AJ SO SÚHLASOM RIADITEĽOV
POVERENÝCH ZÁSTUPCOV ZŠ A MŠ ŽABOKREKY).
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade nevyužitia VI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu
so súhlasom správcu VI využívať aj iní záujemcovia (inej kategórie).
4. Užívanie VI pre deti a mládež 19 rokov, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt
v Žabokrekoch bezplatne.
5. Užívanie VI pre užívateľov nad 10 rokov je spoplatnené a to podľa cenníka za prenájom
VI a cenníku na prenájom športového náradia, ktorý tvorí súčasť tohto prevádzkového
poiadku ako jeho príloha.
6. Rezerváciu VI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom VI.
7. Úhradu za prenájom VI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca
uzavrie nájomnú zmluvu. Správca VI vedie evidenciu o používaní VI a poplatkoch, ktoré
odovzdá do pokladne obce 2 x do mesiaca. Peniaze za prenájom použije obec iba na
údržbu.
8. Časový harmonogram využije VI a jeho obsadenie bude denne vyhotovený a vyvesený na
budove MŠ správcom na základe požiadaviek záujemcov.
Čl. 5
POVINNOSTI SPRÁVCU IHRISKA
-

o prenájom ihriska,
vyberať peniaze podľa tohto prevádzkového poriadku,
príjmy prenájmu ihriska odovzdávať do pokladne Obecného úradu,
odomykať a uzatvárať športový areál,
dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu,
dbať o správne, efektívne využitie umelého osvetlenia,
úzko spolupracovať s riaditeľom ZŠ, MŠ, nájomcami,
v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri povolaní zdravotnej služby,
viesť zošit údržby a opráv podieľať sa na opravách,
bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách
vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
starať sa o čistotu okolia ihriska, inventáru ( lopty, siete a iné športové náradie ).

Čl. 6
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 – tiesňové volanie
- 150 – hasičská a záhranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia
Čl.7
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť
pokutu vo výške 6 638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa,
kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do
jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženia pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzková poriadok, sa dopustí priestupku proti
poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou vo výške 33,19 €
orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.
3. V prípadoch neuhradenia škody spôsobenej nájomcom alebo užívateľom má správca
právo zakázať mu vstupovať na VI.
4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( hrešenie, vulgárne vyjadrovanie,
neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného
športového náradia, poškodzovanie majetku mesta a pod.) je správca oprávnený
okamžite takéhoto nájomcu vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na
vrátenie nájomného.
5. Osoba ( užívateľ) areálu pri nerešpektovaní tohto prevádzkového poriadku a
neposlúchnutí pokynov osôb, ktoré sú určené vykonávať dozor ( alebo správcu) môžu
byť s okamžitou platnosťou vykázané z areálu.
6. Vstup do detského ihriska ( hojdačky, preliezky, pieskovisko, oddychové miesta je
určený predovšetkým deťom do 12 rokov v sprievode dospelej osoby a tento
nepodlieha objednávaniu a je bezplatný.)
Dospelá osoba zodpovedá za dozor nad deťmi počas využívania detského ihriska
počas prevádzky MŠ požiada o otvorenie vstupnej brány školníčku v MŠ a v dňoch mimo
školského vyučovania správcu VI.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch dňa .08.2009 a nadobúda účinnosť dňom
2009.
V Žabokrekoch dňa 20.08.2009
Jozef Feja
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo dňa 05. apríla 2012 prijalo uznesenie číslo 2/2012 bod
9./ úpravy Prevádzkového poriadku VUŠI s umelým trávnatým povrchom nasledovne:
• v Čl.1 Úvodné ustanovenia sa mení v bode 7. Nájomca ihriska môže byť:
písmeno a/ nasledovne:
a/ fyzická osoba (staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo cest.
pasom u cudzincov, deti s trvalým pobytom v obci Žabokreky vo veku do 15 rokov sa
preukazujú Registračným preukazom vydaným Obecným úradom Žabokreky .
• v čl.3 Organizačné ustanovenia bod 10. sa mení na : Deti do 12 rokov musia byť
v sprievode dospelej osoby alebo po preukázaní sa Registračným preukazom na bezplatný
vstup na viacúčelové športové ihrisko v areáli MŠ Žabokreky vydaným na Obecnom úrade
a po podpise rodiča, ktorým udelí dieťaťu súhlas na vstup na ihrisko, ktoré nie je strážené ani
nie je zabezpečený pedagogický dozor môžu ihrisko používať bez potrebného

sprievodu dospelej osoby.
• v CENNÍK-u za prenájom viacúčelového ihriska v Žabokrekoch sa mení druhý
odsek v odstavci Bezplatný vstup a použitie športového náradia majú nasledovne:
- Deti a mládež do 18 rokov s trvalým a prechodným pobytom v obci
Žabokreky

