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Návrh
Obec Kolárovice na základe § 6 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
pri ZŠ s MŠ Kolárovice
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Viacúčelové ihrisko (ďalej len „VI“) sa nachádza na parcele č. 1388/3, v katastrálnom
území obce Kolárovice. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením,
mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či
návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
2. Vlastníkom VI je Obec Kolárovice, IČO: 00321362
3. VI prevádzkuje Obec Kolárovice a TJ Kolárovice
Kolárovice.

a počas vyučovania aj ZŠ s MŠ

4. Starosta obce poverí správcovstvom VI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať
prevádzku VI.
5. Užívateľom VI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore VI (užívateľ).
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 prispôsobené.
3. VI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal,
nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a hádzanú.
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 – povinnosti užívateľa
1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej
osoby areálu. Žiaci predškolského zariadenia a základnej školy majú vstup dovolený
len v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Vstup na VI je
dovolený pre osoby mladšie ako 18 rokov len pod dozorom dospelej osoby.
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2. V prípade plateného užívania ihriska je nájomca povinný uhradiť prenájom ihriska
pred vstupom na ihrisko.
3. Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp.
technického stavu ihriska posudzuje správca.
4. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia a požiarnej ochrany.
5. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie
užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka
športová činnosť je na vlastnú zodpovednosť.
6. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného
správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
7. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, preliezanie plotov
a brán. Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným
ako obvyklým spôsobom.
8. Úmyselné poškodzovanie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne
porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je
oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený
požadovať náhradu vzniknutej škody.
9. V priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje. Taktiež je
zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
10. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne nadávky, neprimeraná
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie areálu) je správca
alebo iná osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska.
11. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať so zmrzlinou, nápojmi, či potravinami,
v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej
obuvi. O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na
ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska
odpadkami. Každý užívateľ VI je povinný v priestore a jeho okolí udržiavať čistotu,
poriadok a nočný kľud.
12. Hygienické zariadenie sa nachádza a bude sprístupnené počas prevádzky VI v budove
prístavby školy v priestoroch šatní TJ Kolárovice pre stálych užívateľov športoviska.
13. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
14. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca ihriska.
Čl. 4
Organizačné ustanovenia – povinnosti správcu ihriska
1. Evidovať žiadosti o prenájme ihriska (prevádzkový denník).
2. Inkasovať poplatky podľa tohto prevádzkového predpisu a na konci mesiaca
s harmonogramom prenájmu ihriska odovzdávať vyúčtovanie do pokladne obecného
úradu Obce Kolárovice.
3. Odomykať a uzatvárať športový areál.
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4. Dbať o starostlivosť a údržbu ihriska.
5. Dbať o správne a efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska.
6. Spolupracovať s majiteľom,
verejného poriadku.

prevádzkovateľom

a nájomcami

pri

zabezpečení

7. Dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP.
8. V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby.
9. Viesť zošiť údržby a opráv, podieľať sa na opravách.
10. Bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce – VI.
11. Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.
12. Starať sa o čistotu okolia ihriska.
13. Správca je povinný hlásiť majiteľovi – Obci Kolárovice potrebu väčšej opravy, alebo
zmeny stavu ihriska.
14. Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

Čl. 5
Časový harmonogram ihriska
1. Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
MŠ a ZŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov
08.00 hod – 15.00 hod
15.00 hod – 17.00 hod
verejnosť – prednostne obyvatelia obce
17.00 hod – 21.00 hod
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
Pondelok – Piatok ( počas prázdnin a sviatkov)
09.00 hod – 15.00 hod
deti a mládež do 18 rokov
15.00 hod – 17.00 hod
verejnosť – prednostne obyvatelia obce
17.00 hod – 21.00 hod
rezervované pre záujemcov nad 18 rokov
Sobota ‐ Nedeľa
09.00 hod – 13.00 hod
13.00 hod – 17.00 hod
17.00 hod – 21.00 hod

verejnosť – prednostne obyvatelia obce
deti a mládež do 18 rokov
rezervované pre záujemcov nad 18 rokov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
Čl. 6
Cenník prenájmu
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1. Poplatok za služby spojené s užívaním VI:
‐ žiaci predškolských zariadení a základnej školy
vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov
organizovaných školou
‐ deti a mládež do 18 rokov v čase vyhradenom
v prevádzkovom ustanovení
‐ obyvatelia obce
‐ ostatní užívatelia ihriska

bez poplatku
bez poplatku
3,00 € / hod
5,00 € / hod

2. Poplatok za využitie osvetlenia:
‐ pri použití osvetlenia 8 x 400 W je príplatok
3,00 € / hod
za každú začatú hodinu
3. Rezerváciu VI je potrebné dopredu dohodnúť so správcom VI.
4. Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska. Správca je
povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení. V prípade nevyužitia predplatenej doby pri
prekážke zo strany nájomcu sa nájomné nevracia.
5. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.
6. Peniaze za prenájom použije obec výhradne na údržbu VI.
7. V prípade nevyužitia VI užívateľmi stanovenými prevádzkovým poriadkom môžu so
súhlasom správcu VI využívať aj iní ostatní záujemcovia (inej kategórie).

Čl. 7
Tiesňové volania
1. Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

Čl. 8
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky
6 638,00 €. 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 uloženie pokuty.
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2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej
správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,00 € orgánom štátnej správy, resp.
blokovou pokutou.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo poverený
zamestnanec obecného úradu.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Kolároviciach dňa uznesením č. a nadobúda účinnosť dňom .
V Kolároviciach dňa 23. 8. 2010

Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce

Návrh VZN č. 6/2010 vyvesený:
06. 08, 2010
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