
Všeobecne záväzné nariadenie č.  1 /2016,

ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Krásna 
Ves

Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi vydáva podľa § 6 zák. 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 obci v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné 
nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parcele č. 86/19, 86/25, 
86/27 a 86/28, v katastrálnom území obce Krásna Ves. Ide o viacúčelové 
ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na 
prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 
33 x 18 m.

2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Krásna Ves, Krásna Ves č. 142, 
956 53 Krásna Ves,  IČO: 00 310 581.

3. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje Obec Krásna Ves.
4. Starosta obce môže poveriť správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú 

zabezpečovať prevádzku MI. 
5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom 
a bez výnimky ho dodržiavať.

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené.
3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý 

futbal, nohejbal, volejbal , tenis a bedminton.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si 

základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené 
na princípe súťaživosti (tréningy, súťažné zápasy, turnaje občanov, 
návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Čl. 3
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Organizačné ustanovenia

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá prevádzkovateľ a ním poverený správca 
zariadenia. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný !

2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí 
jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno 
správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI 
vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto 
ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

4. Užívateľ MI je povinný:
⦁ správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu a 

ujme na zdraví osôb, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne 
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinení,

⦁ vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu,
⦁ používať vhodnú športovú obuv ako turfy a tenisky. Nesmú sa používať 

kopačky a topánky s podpätkom, ďalej zablatená a inak znečistená obuv,
⦁ Dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.
⦁ Deti do 10 rokov musia byť na MI s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo 

inej   poverenej dospelej osoby.
⦁ Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, 

poriadok a nočný kľud. 

3. Zakázané je:
a) vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI,
b) používanie kopačiek a topánok s podpätkom,
c) vstupovať do priestoru so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
d) používanie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
e) pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových 

korčuliach v celom priestore MI,
f) pohybovať sa vozidlami ťažšími ako 1 tona,
g) v areáli MI fajčiť, používať alkoholické nápoje, toxické a omamné látky,
h) manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a žieravinami,
i) manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami,
j) preliezať a preskakovať mantinely MI, šplhať sa alebo inak manipulovať s 

ochrannou sieťou nad mantinelmi, šplhať a liezť po nosných konštrukciách 
bránok, a stĺpov,

k) vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 st. Celzia,
l) pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch,
m) hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,
n) poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely 

alebo
vybavenie ihriska. Používanie športového náradia na športovej ploche je 

možné len
obvyklým spôsobom.

5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných 
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bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá 
osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia

1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska :
Pondelok – Nedeľa 
08.00 hod. – 21.00 hod. 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne 
upraviť.

3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým 
poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia.

4. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase 
vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.

5. Užívanie MI na spoločné tréningy, súťaže a spoločné akcie pre ŠK Podhoran 
Krásna Ves, DHZ Krásna Ves je bezplatné. Termíny a dĺžku tréningov 
stanovuje vlastník alebo ním poverený správca po dohode.

6. Užívanie MI po čase vyhradenom na bezplatné užívanie je spoplatnené podľa 
cenníka:

a/ pri tenise - 1 €/ hod. bez použitia osvetlenia
b/ pri nohejbale a bedmintone  – 3 €/hod. bez použitia osvetlenia
c) pri ostatných kolektívnych športoch – 5 €/hod. bez použitia 

osvetlenia
Príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/ hod.

7. Poplatok za užívanie MI je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu, 
prípadne priamo poverenému správcovi.  Fyzická osoba, alebo skupina osôb si 
môže MI prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca 
o prenájom môže po dohode so správcom MI prenájom pokračovať o ďalší 
časový úsek. Peniaze za prenájom použije obec na údržbu MI a úhradu 
prevádzkových nákladov. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.

8. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI. 
9. Správca MI vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska. 
10. Prenájom MI sa poskytuje na celú aj začatú hodinu.
11. Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú aj začatú hodinu.

Čl. 5
Správca ihriska 

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca, ktorý MI spravuje. Bez 
vedomia správcu je vstup a pohyb po MI zakázaný.

2. Správcu ihriska určuje starosta obce.
3. Meno správcu a telefónny kontakt sú uvedené na tabuli umiestnenej pri vstupe 
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na MI.
4. Povinnosti správcu ihriska:

a) zabezpečiť prevádzku ihriska a dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,
b) vykázať užívateľa z ihriska pri nedodržiavaní tohto prevádzkového poriadku, 

prípadne  vstup na ihrisko užívateľovi na určitú dobu neumožniť,
c) zabezpečuje informovanosť užívateľov o tomto prevádzkovom poriadku,
d) vedie prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní multifunkčného 

ihriska,
e) vyberá poplatok za užívanie ihriska a odvádza ho obci,
f) odomyká a uzatvára areál multifunkčného ihriska,
g) stará sa o čistotu okolia ihriska,
h) odstraňuje hrubé nečistoty (listy, vetvičky, papiere),
i) dbá o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce,
j) dbá o dodržiavanie BOZP,
k)vedie zošit údržby a opráv, podieľa sa na opravách. O vzniknutých škodách 

bezodkladne informuje starostu obce.
5. V čase prevádzkovania MI majú užívatelia ihriska k dispozícii lekárničku prvej 
pomoci

vybavenú potrebným základným zdravotníckym materiálom.
6. V prípade svojej neprítomnosti môže správca so súhlasom starostu obce na 

nevyhnutný čas poveriť správcovstvom inú osobu, ktorej telefónny kontakt 
uvedie na tabuli umiestnenej pri vstupe ihriska.

7. Správca za svoju prácu môže poberať odmenu.

Čl. 6
Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:
⦁ 112 – tiesňové volanie
⦁ 150 – hasičská a záchranná služba
⦁ 155 – záchranná zdravotnícka služba
⦁ 158 – polícia

Čl. 7
Osobitné ustanovenia

1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť 
pokutu do výšky 6.638,78 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa 
starosta obce dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného 
roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

2. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti 
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poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € 
orgánom štátnej správy, resp. v prípade blokového konania obcou alebo jej bude 
uložený zákaz vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Krásnej 
Vsi dňa 11.03.2016, uznesením č. /2016 a nadobúda účinnosť dňom 17.3.2016

V Krásnej Vsi, dňa  11.03.2016

                                                                    Ing. Milan Došek
                                                                                 starosta obce                                    

TEXT NA INFORMAČNEJ TABULI MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Multifunkčného ihriska Krásna Ves

Kontaktné údaje: Obec Krásna Ves: 038/7669 126, Starosta obce: 0905 207 191

PREVÁDZKOVÁ DOBA A VYUŽITIEMI Pondelok až Nedeľa v čase od 8.00 – 21.00 hod

Termín použitia ihriska možno rezervovať osobne, alebo na tel. čísle 0905 355 670.

CENY ZA SLUŽBY MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 

Deti do 18 rokov,  ŠK Podhoran Krásna Ves a DHZ Krásna Ves bezplatne.

• 1 EUR za 1 hodinu použitia ihriska pri individuálnych športoch (tenis)

• 3 EUR za 1 hodinu použitia ihriska pri kolektívnych športoch (nohejbal, bedminton)

• 5 EUR za 1 hodinu použitia ihriska pri ostatných kolektívnych športoch (futbal, volejbal)

• Ak sa využíva umelé osvetlenie, k základnej sadzbe príplatok 2 EUR/hodinu. 

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať 
každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa 
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

Deti do 10 rokov môžu byť na MI len s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej  
plnoletej  osoby.

Užívateľ MI je povinný:
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⦁ Správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu a ujme na 
zdraví osôb, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za 
škody, ktoré vznikli jeho pričinením alebo pričinením osoby do 10 rokov, ktorej 
robí dozor.

⦁ Vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu.
⦁ Používať vhodnú športovú obuv ako turfy a tenisky. Nesmú sa používať kopačky 

a topánky s podpätkom, ďalej zablatená a inak znečistená obuv.
⦁ Dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.
⦁ V priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud. 
⦁ Používať športové náradie na športovej ploche len obvyklým spôsobom.

V areály Multifunkčného ihriska je zakázané:
a) vodenie psov a iných zvierat,
b) používanie kopačiek a topánok s podpätkom,
c) vstupovať so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
d) používanie sklenených fliaš a nádob,
f) pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, kolieskových korčuliach a skateboardoch ,
g) fajčiť, používať alkoholické nápoje, toxické a omamné látky,
h) manipulovať s ohňom a kyselinami a ostrými predmetmi,
j) preliezať a preskakovať mantinely MI, šplhať sa alebo inak manipulovať s 

ochrannou sieťou nad mantinelmi, šplhať a liezť po nosných konštrukciách bránok, 
a stĺpov,

k) vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 st. Celzia,
l) pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch,
m) hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená,
n) poškodzovať a ničiť oplotenie, mantinely a vybavenie ihriska. 
o) vstupovať a používať mimo prevádzkových hodín. 

Telefónne linky pre záchranné služby:
⦁ 112 – tiesňové volanie
⦁ 150 – hasičská a záchranná služba
⦁ 155 – záchranná zdravotnícka služba
⦁ 158 – polícia
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