NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 20
OBCE KONSKÁ
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO
IHRISKA
PRI ZŠ S MŠ KONSKÁ
Obec Konská na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení, ktorým sa vydáva ,,PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO
IHRISKA PRI ZŠ s MŠ KONSKÁ“
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Vlastník: Obec Konská
Prevádzkovateľ: Obec Konská
Adresa: Obec Konská, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice, IČO:00648876
Kontakt: 041/5493703, obecny_urad@obeckonska.sk
Prevádzkovateľ poverí správcom zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať prevádzku
viacúčelového ihriska:
Správca:
Zástupca:
Užívateľ: Osoba, ktorá sa nachádza v priestore viacúčelového ihriska
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb združujúcich sa na viacúčelovom ihrisku (ďalej len ,,VI“), ako aj povinnosti obce
Konská, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska.
2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre
osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na
športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.
3. Prevádzkový poriadok ihriska bude vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na

ihrisko.

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, to
znamená iba na kolektívne športy v počte osôb nasledovne: futbal, min. osem osôb; nohejbal
min. 4 osoby, volejbal min. dve osoby.
3. VI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: futbal, nohejbal,
volejbal.
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 je uvedené na vstupnej
tabuli umiestnenej pri vstupe na VI.
3. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!
4. 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.
5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do VI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá,
alebo jej zákonný zástupca.
6. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru VI výhradne cez vstupné brány.
7. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru VI je zakázané.
8. Na VI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

9. V areáli VI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane
toxických omamných látok.
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,
správať sa slušne bez vulgárnych výrazov prejavu a dodržiavať nočný kľud.
12.Každý užívateľ VI je povinný neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska „bufetovým
odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami a pod.
13.Každý užívateľ je povinný používať vhodnú čistú športovú obuv . Nesmú sa používať
kopačky (ani gumené) a topánky s podpätkom.
14.Na hraciu plochu je zakázané vnášať cudzie predmety a zariadenia.

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny VI:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):
08:00 hod. – 15:00 hod. ZŠ a MŠ, príp. individuálne rezervovanie pre záujemcov
15:00 hod. – 21:00 hod. pre verejnosť
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
09:00 hod. – 18:00 hod. deti a mládež do 18 rokov
18:00 hod. – 21:45 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
Sobota – Nedeľa.
09:00 hod. – 21:45 hod. pre verejnosť

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a podobne) môže správca ihriska
rozhodnúť o zatvorení ihriska.
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 záujemcovia inej kategórie.
4. Užívanie VI pre užívateľov je spoplatnené nasledovne:

• Futbal, volejbal, nohejbal
Deti a mládež do 18 rokov................................................................zdarma
Obyvatelia obce nad 18 rokov s trvalým bydliskom v obci..............zdarma
Domáce športové oddiely..................................................................zdarma
Cudzie športové oddiely¸ združenia, skupiny, právnické osoby…...10 €/hod.

Skupina s viac ako 2 účastníkmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Konská sa považuje za
cudziu a podľa toho bude aj účtovaný poplatok (t.j. 10 €/hod.).
V prípade použitia osvetlenia je poplatok pre všetkých 3 €/hod.
Poplatok sa účtuje vždy za každú aj začatú pol hodinu.
5. Rezerváciu VI je potrebné dopredu dohodnúť so správcom VI osobne alebo
telefonicky minimálne jednu hodinu vopred.
6. 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. Spoplatniť prenájom VI je možné max. 2 hod. denne pre jedného
záujemcu. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu a správu VI.
Čl. 5
Vstup na VI
•

žiaci ZŠ s MŠ v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,

•

organizované skupiny pod dozorom zodpovednej osoby vo veku min. 18 rokov,

•

deti do 12 rokov musia byť sprevádzané osobou nad 18 rokov.
Čl. 6
Správca ihriska

1. Starostka obce poverí správcovstvom VI zodpovednú osobu, ktorá bude
zabezpečovať prevádzku VI.
2. Počas využívania VI deťmi MŠ a žiakmi ZŠ s MŠ za prevádzku a dozor na VI je
zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý využívanie VI vopred dohodne
so správcom.
3. Povinnosti správcu:
- viesť prevádzkovú knihu ihriska a evidovať žiadosti o prenájom,

- vyberať poplatok za prenájom ihriska a každý deň s harmonogram prenájmu ihriska
odovzdať do pokladne Obecného úradu,
- odomykať a uzatvárať športový areál,
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov prevádzky a
údržby vydaných dodávateľom VI (firmou VAAT, spol. s r.o., Žilinská Lehota 110, Žilina),
- dbať o správne a efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska,
- úzko spolupracovať s riaditeľkou školy a starostkou obce pri zabezpečení prevádzkového
poriadku ihriska ako i verejného poriadku,
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej
zdravotnej služby,
- viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
- bezodkladne informovať starostku obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
- starať sa o čistotu okolia ihriska.

Čl. 7
Spôsob a frekvencia údržby osvetľovacích telies
Údržba osvetlenia spočíva v odmontovaní krytov, čistení svietidiel a svetelných zdrojov a vo
výmene svetelných zdrojov.
Údržbu osvetlenia vykonáva elektrotechnik, správca VI, prípadne určený zamestnanec obce.
Pravidelná údržba osvetľovacích telies sa vykonáva najmenej 1x ročne.
Nepravidelná údržba sa vykonáva operatívne, podľa potreby.
Zamestnanci určení k výkonu údržby osvetlenia sú povinní zabezpečiť a na miesto údržby
priniesť všetky potrebné nástroje a pracovné pomôcky pre prácu, vzhľadom na charakter
a rozsah vykonávaných prác. K práci je dovolené používať iba nepoškodené pracovné
náradie a pracovné pomôcky.
Čl. 8
Frekvencia upratovania zariadenia
Frekvencia údržby ihriska je nasledovná:

SERVIS

týždenne

1/Čistnie kefou
2/Dopĺňanie
penaltového miesta
3/Výmena
penaltového miesta
4/Čistenie povrchu
5/Prevzdušnenie
6/Kontrola spojov
7/Chemický postrek

mesačne

ročne

Podľa potreby

X
X

X
X

X
X
X
X

Čl. 9
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 – tiesňové volanie
- 150 – hasičská a záchranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia
Čl. 10
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť
pokutu do výšky 6638,78- €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa
starostka obce dozvedela o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka
od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti
poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom
štátnej správy, resp. blokovou pokutou, alebo bude uložený zákaz vstupu do areálu až do 12
mesiacov.
3. Pri poškodení majetku bude voči osobe, ktorá tak spravila uplatnená náhrada v plnej výške.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva starostka obce,
poslanec obecného zastupiteľstva alebo poverený zamestnanec obecného úradu.
2. Prevádzkový poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných

právnych predpisov.
3. Tento Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Konská je platný jeho
schválením na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ........uznesením č. /2013.
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.
Regionálnym úradom Verejného zdravotníctva schválené dňa ..................
pod číslom ..............................., Obecným zastupiteľstvom obce Konská schválené dňa
.............2013 uznesením č. /2013

Ing. Janka Stupňanová
starostka obce

VYVESENÉ: 26.08.2013

ZVESENÉ: .........................

