Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu obce Sekule č. 4/2010

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VIACÚČELOVÉHO IHRISKA V OBCI SEKULE
Vlastník: Obec Sekule
Prevádzkovateľ: Obec Sekule

ÚČEL PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU:
Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m
s umelým osvetlením ako aj povinnosti obce, ktorá je vlastníkom ihriska.
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 na ihrisku.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
a) určiť prevádzkové hodiny ihriska,
b) určovať podmienky využívania ihriska,
c) vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny.
ÚČEL VYUŽITIA IHRISKA:
Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Sekule. Ihrisko je
vhodné na nasledovné športovo-rekreačné aktivity:
• futbal
• nohejbal
• basketbal
• volejbal
• tenis
• hádzaná
Užívateľmi zariadenia sú všetci obyvatelia obce - deti predškolského veku, žiaci základnej
školy a ostatná mládež a dospelí - pre individuálne i kolektívne športové využitie.
CHARAKTERISTIKA IHRISKA
Viacúčelové ihrisko je ihrisko s umelou trávou, umelým osvetlením a mantinelmi vo výške 1
m. Na stranách ihriska sú siete do výšky 3 m. Výbavou ihriska sú 2 ks hliníkové stĺpiky,
volejbalová sieť a 2 ks pozinkované stĺpiky a sieťka na tenis.
PRAVIDLÁ PREVÁDZKY
Vstup na viacúčelové ihrisko:
1. Žiaci predškolských zariadení a základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou
poverenej zodpovednej osoby,

2. Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 12 rokov len pod dozorom dospelej
osoby.

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť:
1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby.
2. Spôsobilosť ihriska na používanie z dôvodu nepriaznivého počasia alebo z dôvodu
technického stavu ihriska posudzuje správca.
3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia
a požiarnej ochrany, chrániť a šetriť majetok viacúčelového ihriska.
4. Vlastník športového ihriska ani správca nenesie zodpovednosť za zdravie užívateľa počas
vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetka športová činnosť je
na vlastné nebezpečenstvo.
5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného
správania, týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu.
6. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie ihriska, basketbalové koše, brány,
preliezanie a podliezanie oplotenia a brán, preliezanie mantinelov. Taktiež je zakázané
používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.
7. Úmyselné poškodzovanie ihriska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie
prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite
vykázať poškodzovateľa z ihriska. Vlastník ihriska je oprávnený požadovať náhradu
vzniknutej škody v zmysle príslušných právnych predpisov.
8. Je zakázané
a) fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky v priestoroch ihriska,
b) fajčenie v tesnej blízkosti ihriska a používanie otvoreného ohňa v okolí ihriska,
c) konzumovať jedlo v priestoroch ihriska.
9. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( vulgárne nadávky, neprimeraná
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, znečisťovanie a poškodzovania ihriska)
je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska
vykázať z priestorov ihriska.
10. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať
a) v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej
a znečistenej obuvi; o vhodnosti hracej obuvi (s hladkým povrchom podrážky alebo
s profilom bez výrazných výčnelkov) rozhoduje správca alebo iná poverená osoba,
b) s bicyklom, s predmetmi, ktoré by mohli poškodiť hraciu plochu a spôsobiť úraz
(fľaše, plechovky, ostré predmety a pod.), s predmetmi a športovým náradím, ktoré
nesúvisí so športmi, na ktoré je ihrisko určené, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska
odpadkami.
c) na ihrisko mimo určené vstupy.
11. Užívatelia ihriska sú povinní dodržiavať časový harmonogram športoviska, zdržiavať sa na
ihrisku len v povolených hodinách a nepredlžovať čas, ktorý bol určený.
12. Užívatelia ihriska vykonávajú povolenú športovú činnosť s vlastnými športovými
potrebami (lopty, tenisové rakety, loptičky...).
ČASOVÝ HARMONOGRAM IHRISKA
Ihrisko sa využíva všetkými užívateľmi na základe žiadosti o jednorazové, opakované alebo
pravidelné využívanie. Opakovaným využitím je viacnásobné využitie na kratšiu dobu.
Pravidelné využitie je využitie dlhšie, spravidla štvrťročné až ročné obdobie. Žiadosť
o jednorazové využitie možno podať ústne u správcu ihriska. Žiadosť na pravidelné

využívanie sa podáva písomne Obecnému úradu Sekule. Ústne aj písomné žiadosti sa evidujú
a zapisujú do časového harmonogramu podľa poradia v akom boli uplatnené. Zo žiadosti
musí byť zrejmý požadovaný deň, hodina začiatku a konca využitia, druh športu a osoba
zodpovedná za dodržanie prevádzkového poriadku.
Ten, kto si objedná termín na využitie ihriska je povinný správcovi čo najskôr oznámiť, že
ihrisko v objednanom termíne nevyužije.
Obec je oprávnená v prípadoch športových akcií, organizovaných obcou na tomto ihrisku,
zrušiť termín už objednaného využitia iným užívateľom(ale len v prípade, že nejde o ..napr.
športový turnaj......). Je však povinná najneskôr 14 dní vopred takéto zrušenie oznámiť.
CENNÍK PRENÁJMU
Ihrisko je užívateľmi využívané v roku 2010 bezplatne. V prípade využívania ihriska v čase
potreby jeho osvetlenia sa vopred vyberá poplatok za osvetlenie ihriska podľa platných cien
energie a cenovej kalkulácie.

POVINNOSTI SPRÁVCU IHRISKA
1. evidovať žiadosti o užívaní ihriska (prevádzkový denník),
2. inkasovať poplatky za prevádzkové náklady podľa tohto prevádzkového predpisu a na
konci mesiaca s harmonogramom užívania ihriska odovzdávať do pokladne Obecného
úradu.
3. odomykať a uzatvárať športový areál,
4. dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov zhotoviteľa ihriska,
5. dbať o správne, efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska, pripravovať ihrisko pre
jednotlivých užívateľov podľa druhu športu, vydávať potrebné príslušenstvo, preberať
príslušenstvo po použití a poučiť užívateľov o používaní ihriska,
6. úzko spolupracovať s užívateľmi pri zabezpečení verejného poriadku,
7. dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
8. v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby,
9. viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
10. bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku, potrebu
opravy, alebo zmeny stavu ihriska,
11. vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
12. starať sa o čistotu okolia ihriska.

Pavla Maxianová
starostka

