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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parcelách E číslo 506/301 a 506/401 v k.
ú. Rakúsy. Jedná sa o viacúčelové ihrisko, ktorého povrch je pokrytý materiálom z gumového
granulátu. Oplotenie je riešené plotovými panelmi, v spodnej časti ktorého sú betónové
mantinely. Súčasťou MI je cvičný basketbalový kôš, prenosné kotviace tyče na volejbalové sieť,
uzamykateľný rozvádzač s ističmi a halogénové osvetlenie. Slúži na prevádzkovanie športových
a športovo-rekreačných aktivít žiakov ZŠ s MŠ, obyvateľov, či návštevníkov obce.
2) Vlastníkom a prevádzkovateľom MI je Obec Rakúsy, Rakúsy č. 35, 059 76 Rakúsy, IČO
00326488
3) Prevádzkovateľ poverí správcovstvom zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku
MI.
4) Priestorom MI sa rozumie oplotený a uzamknutý areál MI spolu s hracou plochou vybavenou
umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely, bránky, stožiare, osvetlenie,
lavičky, oplotenie), spevnené a trávnaté plochy.
5) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI ( ďalej len „užívateľ“).
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať .
2) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MI prispôsobené.
3) MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity – malý futbal, nohejbal, volejbal,
basketbal, florbal.
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových
a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti
(súťažné zápasy, turnaje žiakov ZŠ s MŠ, občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci
športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity
jednotlivcov a kolektívov a pod.).
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1) Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez
vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!
2) Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže
byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené pri vstupe na MI.
3) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ
výhradne na vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný
prevádzkový poriadok.
4) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené. Deti do 15
rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len v sprievode dospelej osoby.
5) Užívateľ MI 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.
6) Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených pri vstupe do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.
7) Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu.
8) Žiaci ZŠ s MŠ vstupujú do MI len v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej
osoby.
9) Užívateľ je povinný:
- dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,

- oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI,
- riadiť sa pokynmi správcu (učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby), po
neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou
vykázaná,
- 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, za
maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
- bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI
- vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne cez koridory na to určené
- pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv
- v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok
- bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI
- dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku
10) Je prísne zakázané:
- preliezanie plota, vešanie sa na basketbalový kôš, lezenie cez bránky, zasahovanie do rozvádzača
s ističmi,
- poškodzovať majetok športového areálu a vybavenie ihriska,
- kopať futbalovou loptou do plotových panelov a spodných mantinelov,
- vstupovať na MI a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy,
- vodiť psov a iných zvierat do MI,
- pohyb na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach a pod.,
- fajčiť a používať alkoholické nápoje vrátane toxických omamných látok na MI,
- vstupovať na MI pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
- vstupovať ma MI s potravinami,
- správať sa hlučne a nespoločensky, vulgárne,
- znečisťovať ihrisko odpadkami a pod.
11) V čase používania multifunkčného ihriska v čase prevádzky určenej pre ZŠ s MŠ za bezpečnosť
žiakov zodpovedá zodpovedný učiteľ alebo školou poverený zodpovedný pracovník.
12) V inom čase zodpovedá za detí zákonný zástupca dieťa alebo ním poverená osoba.
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1) Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska:
Pondelok – Piatok (počas školského roka)
08.00 – 15.00 h
ZŠ s MŠ
16.00 – 20.00 h
Verejnosť a návštevníci obce na základe rezervácie
Pondelok – Piatok (počas prázdnin)
10.00 – 20.00 h
Verejnosť a návštevníci obce na základe rezervácie
Sobota – Nedeľa - Sviatky
10.00 – 20.00 h
Verejnosť a návštevníci obce na základe rezervácie
2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3) Užívanie MI je pre verejnosť obce a pre ZŠ s MŠ bezplatné. Verejnosť obce a ZŠ s MŠ je pri
užívaní MI uprednostnená pred návštevníkmi obce.
4) Užívanie MI pre návštevníkov obce je spoplatnené podľa cenníka: 5 €/h bez použitia osvetlenia,
príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/h.
5) Poplatok za užívanie MI je potrebné zaplatiť v pokladni OcÚ jeden deň vopred počas úradných
hodín. Poplatky za prenájom využije obec na údržbu MI a úhradu prevádzkových nákladov.
6) V prípade záujmu o dlhodobý prenájom je nutné kontaktovať prevádzkovateľa a po vzájomnej
dohode sa uzavrie nájomná zmluva.
7) Správa MI vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska.

Čl. 5
Správca ihriska
1) Povinnosti správu MI:
- viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom užívania ihriska,
- odovzdávať užívateľovi a preberať po užívateľovi MI,
- odomykať a uzatvárať areál MI,
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce,
- spolupracovať so starostom obce a riaditeľom ZŠ s MŠ pri zabezpečení prevádzkového
poriadku ihriska ako i verejného poriadku,
- byť nápomocný pri príprave obecných športových podujatí,
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
- informovať starostu obce o vzniknutých škodách a potrebných opravách,
- starať sa o čistotu okolia ihriska.
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) V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,
slovní či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či nevhodnej
obuvi, poškodzovanie majetku obce či iných osôb, používanie alkoholu a fajčenie a pod.) bude
návštevník z MI ihneď vykázaný. Opakovanie priestupku môže viesť k trvalému zákazu vstupu
takejto osoby do areálu MI alebo potrestané pokutou.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
- prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca,
- starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu.
Rakúsy, 15. január 2018

starosta obce

