Obec Dojč na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2015
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska (ďalej len „prevádzkový
poriadok“) je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich
sa na multifunkčnom ihrisku (ďalej len „užívateľ“).
(2) Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj
pre osoby, ktoré vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú
činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť a nachádzajú sa na ihrisku.
(3) Multifunkčné ihrisko (ďalej len „ihrisko“) je nekrytá viacúčelová plocha s umelou trávou,
mantinelmi vo výške 1 m po obvode ihriska s ochrannými sieťami na stĺpoch 3 m
nad mantinelmi na krátkych i dlhých stranách ihriska o rozmere 40x20 m, 1 ks vstupná
bránka, 2 ks 3x0,6 m minifutbalových bránok zabudovaných v mantinelovom systéme, 2
ks stĺpov a sieť pre tenis a nohejbal, 2 ks stĺpov a sieť pre volejbal. Ihrisko je súčasťou
areálu futbalového ihriska v Dojči, v susedstve Základnej školy Dojč.
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
(1) Každý užívateľ ihriska je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez
výnimky ho dodržiavať.
(2) Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.
(3) Ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Hlavne kolektívne športy
ako malý futbal, volejbal, hádzaná a basketbal alebo individuálne športy ako tenis
a nohejbal.
(4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku 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
Prevádzkovateľ
(1) Prevádzkovateľom ihriska je Obec Dojč, IČO 00309508, tel.č.: 034 6536122, e-mail:
obec@dojc.sk, web: www.dojc.sk.
(2) Osoba zodpovedná za prevádzku ihriska: Vladimír Línek, Dojč č. 186, (ďalej len
„zodpovedná osoba“)
Čl. 4
Prevádzka ihriska
(1) O prevádzke ihriska vedie zodpovedná osoba prevádzkovú knihu, v ktorej sa uvádza deň,
čas používania, meno, priezvisko užívateľa ihriska, podpis zodpovednej osoby.
(2) Prevádzkové hodiny:
a) pracovné dni
08,00 – 15,00 – žiaci Základnej školy Dojč, Materská škola Dojč
15,00 – 21,00 – mimoškolská činnosť a verejnosť,
b) dni pracovného voľna, sviatok a školské prázdniny
09,00 – 21,00 – verejnosť, športové amatérske a profesionálne kluby.
(3) V zimnom období (od 1. novembra do 31. marca) je ihrisko otvorené do 18,00 h.
(4) V prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneh, silný vietor...) je ihrisko uzatvorené.
(5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
(6) Prenájom ihriska v mimo vyučovacom čase sa vykonáva na základe podania ústnej
alebo písomnej žiadosti prevádzkovateľovi alebo zodpovednej osobe minimálne 24 hodín
vopred.
Čl. 5
Poplatky
(1) Užívanie ihriska je spoplatnené nasledovne:
a) deti do 16 rokov mimo vyučovanie – 2 €/1 hod.,
b) občania nad 16 rokov – 4 €/1 hod.,
c) športový klub s podmienkou účasti trénera alebo vedúceho mužstva – bezplatne,
d) prenájom na firemné akcie – dohodou.
(2) Úhradu za prenájom ihriska je potrebné uhradiť na obecnom úrade alebo zodpovednej
osobe na mieste. Prevádzkovateľ vedie evidenciu poplatkov, ktoré mesačne odovzdá
do pokladne obce. Peniaze za prenájom použije obec iba na správu a údržbu ihriska.

Čl. 6
Povinnosti užívateľa
(1) Užívateľ je povinný:
a) dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
b) vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru
na umelej tráve,
c) vstupovať na ihrisko len cez vstupnú bránku,
d) okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, ihličie...), ktoré môžu
spôsobiť úraz,
e) neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska „bufetovým odpadom“ – sklom, papierom,
plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.,
f) dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, udržiavať čistotu a chrániť
majetok ihriska,
g) dodržiavať ďalšie pokyny zodpovednej osoby.
(2) Zakazuje sa:
a) vstupovať na ihrisko v kopačkách s kovovými kolíkmi, v tretrách, na bicykloch,
na kolieskových korčuliach, so silne znečistenou obuvou,
b) preliezať a podliezať futbalové bránky, mantinely,
c) liezť po ochranných sieťach,
d) úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné siete,
e) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky v celom
areáli ihriska.
(3) Používanie ihriska je na vlastné nebezpečenstvo, prevádzkovateľ neručí za prípadné úrazy
spôsobené na ihrisku a v jeho okolí.
(4) Za úmyselné poškodenie ihriska nesie zodpovednosť užívateľ.
Čl. 7
Povinnosti zodpovednej osoby
(1) Zodpovedná osoba je povinná:
a) viesť časový harmonogram využitia ihriska,
b) v stanovenú dobu odomykať a zamykať ihrisko,
c) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska,
d) úzko spolupracovať s riaditeľom Základnej školy Dojč
prevádzkového poriadku ihriska, ako i verejného poriadku,

pri

zabezpečovaní

e) podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí
a akcií organizovaných na ihrisku,

f) dbať o dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia,
g) viesť zošit údržby, opráv, podieľať sa na opravách ihriska,
h) vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
i) starať sa o čistotu okolia ihriska,
j) bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce.
(2) Zodpovedná osoba nezodpovedá užívateľovi za vzniknutú materiálnu škodu
a za vzniknutý úraz. Prípadné nedostatky je užívateľ povinný ohlásiť pred začatím hry.
Čl. 8
Sankcie
Užívateľovi, ktorý poruší toto všeobecne záväzné nariadenie, môže byť uložená pokuta
starostom obce až do výšky 20 €, alebo jej môže byť uložený zákaz vstupu do areálu na dobu
6 mesiacov. Pokutu možno uložiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa starostka o porušení
dozvedela, najneskôr však do 1 roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
Čl. 9
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
a) 112 – tiesňové volanie,
b) 150 – hasičská a záchranná služba,
c) 155 – záchranná zdravotnícka služba,
d) 158 – polícia.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
(1)Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 – Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska zo dňa 16. 7. 2010.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dojč č. 5/2015 Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska bolo schválené uznesením ObZ v Dojči zo dňa 22. mája 2015 a
účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Dojč

PaedDr. Slavomíra Melišová, v.r.
starostka obce
Uverejnené dňa 26. apríla 2015
Schválené dňa 22. mája 2015
Uznesenie č. 104/2015/UObZ

