Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou
Obec Zákopčie
Stred 824, 023 11 Zákopčie
tel.: 041 43 44 139, mail: obec@zakopcie.sk
Článok 1
Úvodné ustanovenie a výklad pojmov
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parcele KN-C 6533 v katastrálnom území
obce Staškov. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry.
Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce a aktivít základnej školy
Zákopčie.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Zákopčie.
3. Prevádzkovateľom MI sa rozumie zodpovedná osoba poverená vlastníkom za účelom
zabezpečenia prevádzkovania daného objektu.
4. Užívateľ MI: osoba, ktorá sa na ploche MI zúčastňuje športových aktivít
5. Zodpovedný užívateľ MI: osoba, ktorá nahlasuje rezerváciu MI, uhrádza poplatok, preberá
kľúče, zodpovedá za kontrolu MI, nahlasuje zistené škody pred použitím a počas používania MI,
vykonáva zapnutie a vypnutie osvetlenia, uzamknutie a vrátenie kľúčov, neumožňuje vstup
osobám, ktorým bol vydaný zákaz vstupu na MI
6. Užívateľ MI do 15 rokov: môžu vykonávať na ploche MI športové aktivity len v sprievode
osoby staršej ako 18 rokov, pričom táto osoba zodpovedá za všetky deti zúčastnené na ploche
ihriska, preberá všetky povinnosti zodpovedného užívateľa MI
7. Čas použitia ihriska: je stanovený rozdielom časov prevzatia a odovzdania kľúčov do rúk
prevádzkovateľa MI.
8. Prevzatie zodpovednosti: prevzatím kľúčov od MI v areáli školy užívateľ vyjadruje súhlas
s ustanoveniami tohto prevádzkového poriadku, textom uvedeným na informačnej tabuli
multifunkčného ihriska a berie na seba záväzok riadiť sa ním.
Článok 2
Účel
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb zdržujúcich sa na multifunkčnom nekrytom ihrisku s umelou trávou s umelým osvetlením ako
aj s povinnosťami Obce Zákopčie, ktorá je vlastníkom ihriska.
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.
Článok 3
Definícia a charakteristika zariadenia
Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté multifunkčné ihrisko
s umelou trávou, umelým osvetlením, mantinelmi vo výške 1 m po obvode ihriska s ochrannými
sieťami na stĺpoch do výšky 4,0 m na krátkych i dlhých stranách ihriska o rozmere 33x18 m, 2 ks
vstupných bránok, 2 ks minifutbalových bránok zabudovaných v mantinelovom systéme, 2 ks
stĺpov a sieť pre tenis a nohejbal. Multifunkčné ihrisko je súčasťou areálu Základnej školy
Zákopčie.
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Poskytuje služby k plneniu výchovno–vzdelávacích cieľov pre žiakov školy vo vyučovacom
čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových súťaží.
V mimo vyučovacom čase pre činnosť športových záujmových krúžkov školy, športovej činnosti,
mládežníckych športových klubov, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové
kluby a verejnosť.
Článok 4
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi
Vlastník zariadenia: Obec Zákopčie
IČO: 00314358
Kontakt: tel.č.: 041 43 44 139
mail: obec@zakopcie.sk
web: www.zakopcie.sk
Osoba zodpovedná za prevádzku: Ing. František Hažík – starosta obce
Článok 5
Prevádzka ihriska
O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas
od – do, meno a priezvisko zodpovedného).
V pracovné dni:
7:30 – 15:00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ a MŠ Zákopčie – bez poplatku
15:00 – 21:00 pre mimoškolskú činnosť, pre verejnosť a športové kluby amatérske i
profesionálne
V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin:
8:00 – 21:00 pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne
V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh, ...) je ihrisko uzatvorené.
Článok 6
Prenájom ihriska
Prenájom multifunkčného ihriska pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na
základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom
využívania ihriska.
Pri športovaní maloletých je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa.
Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom na
tel. čísle 0911 270 159, prípadne 0911 378 007, 0949 170 186.
Poplatky: sú určené za čas použitia MI, viď článok 1
a) 0 € ( bezplatne)
• žiaci ZŠ a MŠ z obce Zákopčie počas školského vyučovania a záujmových krúžkov
• deti do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Zákopčie používanie MI zdarma do 2
hodín, po 2. hodine prenájmu platí poplatok podľa bodu b) tohto článku. V prípade,
že na hracej ploche MI sa zúčastňujú športových aktivít viac ako dve dospelé osoby
alebo osoby nad 15 rokov platí poplatok podľa bodu c) tohto článku.
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b) 3,00€/hodina
• užívatelia s trvalým pobytom v obci Zákopčie pre tenis
c) 5,00€/hodina
• užívatelia s trvalým pobytom v obci Zákopčie pri kolektívnych športoch
• užívatelia s trvalým pobytom mimo obce Zákopčie pre tenis
• deti do 15 rokov s trvalým pobytom mimo obce Zákopčie
d) 10,00€/hodina
• užívatelia s trvalým pobytom mimo obce Zákopčie pri kolektívnych športoch
e) 50%poplatku/hodina
• poplatok sa uhrádza za každú ďalšiu začatú hodinu užívania MI, toto neplatí pri
poplatku za osvetlenie
f) 3,00€/hodina
• poplatok za používanie osvetlenia pre všetkých užívateľov MI, prípade kratšej doby
použitia osvetlenia sa uhrádza suma rovnajúca sa celej dĺžke prenájmu MI
Poplatok za využitie multifunkčného ihriska je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu
alebo zástupcovi prevádzkovateľa od ktorého si používateľ požičiava kľúče.
POZNÁMKA: Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska sú určené
na zabezpečenie údržby, opráv, likvidácia odpadov a iných nákladov, ktoré priamo súvisia s
prevádzkou ihriska.
Zapožičanie 2ks stĺpov, volejbalovej siete s príslušenstvom je nutné dojednať vopred,
uvedené náradie sa nachádza v základnej škole Zákopčie.
Článok 7
Povinnosti užívateľa multifunkčného ihriska
- pri vstupe na ihrisko je používateľ povinný skontrolovať celkový stav ihriska, v prípade zjavného
neporiadku alebo poškodenia ihriska ihneď informovať prevádzkovateľa.
- každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa. Po
neuposlúchnutí jeho pokynov môže byt' osoba z multifunkčného ihriska s okamžitou platnosťou
vykázaná,
- dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
- vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve.
Je zakázané vstupovať v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod.,
- zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami,
- na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
- okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, ihličie, zeminu, kamene a pod.),
ktoré môžu spôsobiť úraz,
- neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska akýmkoľvek odpadom – sklom, papierom, plechovkami,
pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.,
- užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce.
- užívatelia podľa článku 1 sú plne zodpovední za všetky škody (vrátane na susedných budovách),
ktoré vznikli ich pričinením, konaním alebo zanedbaním. V prípade takejto škody sú povinní
následnú škodu uhradiť prevádzkovateľovi na základe predloženej faktúry za opravu. Opravu
poškodenej veci vždy vykonáva prevádzkovateľ MI, pokiaľ sa nedohodne inak.
- za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jeho
zákonný zástupca,
- deti do 15 rokov musia byt' na multifunkčnom ihrisku s dozorom rodiča, vyučujúceho
alebo inej zodpovednej dospelej osoby,
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- žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú na multifunkčné ihrisko v sprievode
učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,
- dodržiavať pravidlá BOZP,
- počas športovej činnosti platí zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia, zákaz
jedenia zmrzliny a pod.
- zákaz lezenia po ochrannej a bránkovej siete, zákaz lezenia po vchodových bránkach a stĺpoch,
- zákaz demontáže mantinelov, ochranných sieti, brán, kotviacich a napínacích súčastí konštrukcií,
- zákaz manipulácie s elektrickým zariadením, el. vedením a osvetľovacími bodmi vrátane podpier
- dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,
- používanie ihriska je na vlastné nebezpečie, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a
jeho okolí.
- Prevádzkovateľ má právo zakázať vstup na multifunkčné ihrisko osobe alebo skupinám osôb ,
ktoré sa dopustili porušenia prevádzkového poriadku, spôsobili a neuhradili škodu na MI,
neuhradili poplatok za predĺženie používania MI a pod.
Článok 8
Povinnosti prevádzkovateľa ihriska
- viesť časový harmonogram využitia ihriska,
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
- viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
- starať sa o čistotu a upratovanie okolia ihriska, zabezpečovať odvoz odpadov.
Článok 9
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 - tiesňové volanie
150 - hasičská a záchranná služba
155 - záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia
Článok 10
Osobitné ustanovenia
Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým
poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
Prevádzkový poriadok je zverejnený na internetovej stránke obce Zákopčie
(www.zakopcie.sk) a tiež pri vstupe na športovú plochu.
Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko
určené. O užívaní multifunkčného ihriska musí byť vždy upovedomený správca ihriska – bez
jeho upovedomenia je užívanie multifunkčného ihriska zakázané. Vstup na športovú plochu
schvaľuje prevádzkovateľ ihriska, ktorý je povinný viesť prevádzkovú evidenciu všetkých
užívateľov zahrňujúcu, meno užívateľa (pri školskom zariadení triedu), dátum a čas počas ktorého
užívate ihrisko užíva. Prevádzkovateľ po úhrade poplatku za použitie MI vydá potvrdenie –
účtovný doklad, ktorý užívateľ podpíše.
V Zákopčí dňa 10.3.2015
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Ing. František Hažík
starosta obce

