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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA OBCE MALÝ ŠARIŠ 
  

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska je vypracovaný v súlade so zákonom  
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov a vyhlášky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na  
telovýchovno-športové zariadenia.  
 
2. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa,  
fyzických a právnických osôb zdržiavajúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou,  
podmienky využívania a prevádzkovú dobu ihriska.  
 
3. Multifunkčné ihrisko sa nachádza v obci Malý Šariš a je postavené na parcele č. 329 / 9. Ide o 
viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži prioritne 
pre prevádzkovanie aktivít obyvateľov obce Malý Šariš a spoločenské organizácie pôsobiace v obci, 
ako aj návštevníkov obce ( pre občanov okolitých obcí a miest ).  
Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.  
 
4. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Obec Malý Šariš.  
 
5. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom multifunkčného ihriska zodpovedné osoby, ktoré  
budú zabezpečovať jeho prevádzku. Bez vedomia správcu, resp. pracovníka a určeného 
poslanca OÚ je vstup a pohyb v areáli multifunkčného ihriska zakázaný!  
 
6. Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore  
multifunkčného ihriska.  
 

Čl. 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky  
ho dodržiavať.  
 
2. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko  
určené.  
 
3. Multifunkčné ihrisko umožňuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä na :  
malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis a basketbal.  



Čl. 3 
Organizačné ustanovenia 

 
1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia a poverení zamestnanci a 
poslanci OÚ.  
Bez vedomia správcu, resp. pracovníka a poslanca OÚ je vstup a pohyb v areáli 
multifunkčného ihriska zakázaný!  ( ďalej len správca ) 
 
2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na multifunkčnom ihrisku  
vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa  
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.  
 
3. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných  
pravidiel a pokynov správcu multifunkčného ihriska zodpovedá osoba porušujúca tieto  
pravidlá, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.  
 
4. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný:  
 
a) dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,  
b) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do priestoru multifunkčného  
ihriska,  
c) riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba  
z multifunkčného ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná,  
d) 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,  
e) bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore  
multifunkčného ihriska,  
f) vstupovať ( vystupovať ) do priestoru ( z priestoru ) multifunkčného ihriska výhradne cez vstupný 
vchod,  
g) pri vstupe na plochu multifunkčného ihriska používať vhodnú športovú obuv; povolená je iba obuv 
s rovnou podrážkou – halová obuv, resp. turfy 
h) v priestore multifunkčného ihriska a v jeho okolí dodržiavať čistotu a poriadok,  
i) za poriadok na multifunkčnom ihrisku zodpovedajú momentálny užívatelia ihriska, počas tréningov 
futbalového oddielu obce za poriadok na multifunkčnom ihrisku zodpovedá vedúci, príp. tréner 
družstva,  
j) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy multifunkčného ihriska,  
k) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.  
 
5. Je prísne zakázané:  
 
a) vodiť psov a iné zvieratá do priestoru multifunkčného ihriska,  
b) pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore  
multifunkčného ihriska,  
c) v celom areáli multifunkčného ihriska, fajčiť, zakladať oheň a požívať alkoholické nápoje, ako aj 
toxické, omamné a psychotropné látky,  
d) vstupovať na plochu multifunkčného ihriska so zmrzlinou, nápojmi a potravinami,  
e) použitie sklenených fliaš a nádob v priestore multifunkčného ihriska,  
f) prinášať do priestoru multifunkčného ihriska zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo,  
horľavé látky a chemikálie,  
g) vstupovať na plochu multifunkčného ihriska v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami,  
v topánkach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej alebo poškodenej  
obuvi,  
h) preliezať, podliezať a preskakovať oplotenie multifunkčného ihriska,  
i) predlžovať čas, ktorý bol rezervovaný,  
j) akokoľvek mechanicky ničiť a devastovať multifunkčné ihrisko, 
k) na ploche multifunkčného ihriska je zakázané vytvárať ľadovú plochu  
  



6. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami 
nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný 
zástupca. Deti  do 12 rokov musia byť na multifunkčnom ihrisku s dozorom jednej dospelej 
osoby.  
 
7. Žiaci materskej školy vstupujú v čase vyučovania na multifunkčné ihrisko iba v sprievode učiteľa 
alebo školou poverenej zodpovednej osoby.  
 
8. Neoprávnené vniknutie a konanie nad rámec prevádzkového poriadku na 
multifunkčnom  
ihrisku bude posudzované ako priestupok s právnymi následkami.  
 
9. V prípade nevhodného správania na ihrisku ( vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,  
slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či  
nevhodnej obuvi, poškodzovanie majetku obce či iných osôb, požívanie alkoholu, fajčenie  
a podobne ) bude návštevník z areálu ihriska ihneď vykázaný bez nároku na vrátenie  
vstupného poplatku.  
 
10. Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca zamestnancom, alebo starostovi obce. 
Starosta obce má právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby do areálu multifunkčného 
ihriska.  
 
 

Čl. 4 
Prevádzkové ustanovenia 

 
1. Prevádzkové hodiny využívania multifunkčného ihriska pre jednotlivé kategórie sú  
obsahom prílohy č. 1 tohto prevádzkového poriadku.  
 
2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia multifunkčného ihriska:  
a) multifunkčné ihrisko je prednostne k dispozícii pre aktivity obce a organizácie pôsobiace na území 
obce, 
b) sponzorom a darcom, ktorí prispeli k revitalizácii a modernizácii multifunkčného ihriska, 
c) dlhodobé prenájmy ( spravidla na obdobie kalendárneho roka ),  
d) krátkodobé rezervácie,  
e) záujemcovia bez rezervácie.  
 
3. Počas dní pracovného voľna, pracovného pokoja a v čase školských prázdnin je ihrisko  
k dispozícii na základe priebežných požiadaviek ( rezervácie ) zo strany občanov.  
Rezervácie sa uplatňujú u správcu multifunkčného ihriska vopred po vzájomnej dohode  
a zároveň sa vykoná aj platba.  
 
4. Prevádzkovateľ má výhradné právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa záujmu  
užívateľov.  
 
5. V prípade nevyužitia multifunkčného ihriska užívateľmi stanovenými týmto  
prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu multifunkčného ihriska využívať aj  
záujemcovia inej kategórie.  
 
6. Platbu za prenájom ( krátkodobé rezervácie ) multifunkčného ihriska je potrebné uhradiť  
poverenému správcovi multifunkčného ihriska v deň rezervácie, resp. vo výnimočných prípadoch po 
vzájomnej dohode so správcom.  
 
7. Záujemcovia bez rezervácie vykonajú platbu za užívanie multifunkčného ihriska v deň  
prenájmu do rúk správcu ihriska.  
 
8. Dlhodobý nájomca uzavrie písomnú nájomnú zmluvu s obcou Malý Šariš.  
 
9. Užívanie multifunkčného ihriska je pre deti z MŠ Malý Šariš je bezplatné, ale len v čase  
vyučovania.  



10. Užívanie multifunkčného ihriska po čase vyhradenom na užívanie je možné po vzájomnej dohode 
so správcom a spoplatnené podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 1 tohto prevádzkového poriadku.  
 
11. Správca multifunkčného ihriska vedie evidenciu o používaní multifunkčného ihriska  
a platbách za prenájom, ktoré mesačne odovzdá do pokladne obce Malý Šariš spolu s kópiou  
príslušnej časti prevádzkového denníka.  
 
12. V prípade nepriaznivého počasia nebude pre záujemcov bez rezervácie multifunkčné  
ihrisko v prevádzke a pre záujemcov s rezerváciou sa určí náhradný termín využitia ihriska. 
 
13. V prípade krátkodobej rezervácie multifunkčného ihriska, ktorá nebude zo strany  
nájomcu využitá a minimálne 24 hodín pred rezervovaným termínom zrušená, sa platba za  
prenájom multifunkčného ihriska nevracia.  
 
14. Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska použije prevádzkovateľ  
výlučne na údržbu, opravy, modernizáciu a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou 
multifunkčného ihriska a jeho okolia. 
 
15. Záujemcovia o rezerváciu multifunkčného ihriska počas víkendov a sviatkov sú povinní  
nahlásiť čas rezervácie v časovom predstihu minimálne 24 hodín vopred. ( v prípade víkendov je to 
ideálne zrealizovať najneskôr v piatok ) 
 
16. Každý užívateľ multifunkčného ihriska si je vedomý, že ihrisko je monitorované kamerovým 
systémom. Monitorovanie sa vykonáva za účelom ochrany majetku obce a potláčania kriminality na 
území obce Malý Šariš. 
 
17. V prípade poškodenia ihriska užívateľom je užívateľ povinný poškodenie nahlásiť správcovi, resp. 
vlastníkovi ihriska obci Malý Šariš. 
 
 

Čl. 5 
Správca ihriska 

 
1. Povinnosti správcu multifunkčného ihriska:  
 
a) viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska a platbách za prenájom,  
b) odomykať a uzatvárať areál multifunkčného ihriska,  
c) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov prevádzkovateľa multifunkčného  
ihriska,  
d) rešpektovať pokyny prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom multifunkčného ihriska,  
e) úzko spolupracovať s obcou Malý Šariš pri zabezpečení prevádzkového poriadku  
multifunkčného ihriska ako aj verejného poriadku,  
f) podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí  
a akcií uskutočňovaných na multifunkčnom ihrisku,  
g) dbať na dodržiavanie pravidiel BOZP a PO,  
h) v prípade informovania o vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci,  
zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,  
i) viesť zošit údržby a opráv multifunkčného ihriska,  
j) o vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostu obce.  
 
 

Čl. 6 
Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia 

 
1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu buď  
na mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.  
 
2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci 
bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám alebo pomocou najbližšej osoby správcovi 
multifunkčného ihriska a vedeniu obce. 



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

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva  
prevádzkovateľ multifunkčného ihriska alebo ním poverený zamestnanec a správca.  
 
2. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona  
č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch a platných právnych predpisov.  
 
3. Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť  
pokutu do výšky 6 638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa  
starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka  
od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.  
 
4. 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. Zaplatenie pokuty neoslobodzuje páchateľa od 
vymáhania náhrady škody. 
  
5. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
v Malom Šariši dňa 01.07.2021 uznesením číslo 12/3/2021.  
 
 
                                                                                                      Mgr. Stanislav Mathia  
                                                                                                           starosta obce  



PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 
OBCE MALÝ ŠARIŠ 

 
PRÍLOHA č. 1 

 
1. Prevádzková doba a využitie multifunkčného ihriska  
Pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. – 15.00 hod. je ihrisko na 2 hodiny denne vyhradené 
bezplatne pre potreby Materskej školy Malý Šariš a od 15.00 hod. do 19.00 hod. pre potreby 
futbalového klubu na 2 hod. 3 x v týždni. Využitie multifunkčného ihriska žiakmi Materskej školy je 
povolené iba pod dohľadom pedagógov. Prípadný úraz žiakov v areáli tohto ihriska počas školského 
vyučovania je považovaný za školský úraz.  
 
2. Doba komerčnej prevádzky multifunkčného ihriska pre širokú verejnosť  
Pondelok až piatok: 08.00 hod. – 17.00 hod. – rezervácie zimné obdobie  
                             08.00 hod. – 21.00 hod. – rezervácie letné obdobie  
Víkendy, prázdniny a sviatky:  
                             08.00 hod. – 17.00 hod. – rezervácie celoročne  
                             17.00 hod. – 21.00 hod. - rezervácie, letné obdobie  
 
Ceny za nájom multifunkčného ihriska  
 
a) 0,00 € ( bezplatne )  
- žiaci MŠ Malý Šariš počas školského vyučovania  
- futbalisti TJ Šľachtiteľ Malý Šariš v rámci tréningov na základe súhlasu starostu obce a rezervácie 
termínov podľa bodu 1 tejto prílohy  
 
b) 4,00 € / 1 hodina  
- užívatelia s trvalým pobytom a sídlom podnikania v obci Malý Šariš pre tenis a nohejbal  
 
c) 8,00 € / 1 hodina  
- užívatelia s trvalým pobytom a sídlom podnikania v obci Malý Šariš pri kolektívnych športoch – 
malý futbal, volejbal a basketbal  
 
d) 10,00 € / 1 hodina  
- užívatelia s trvalým pobytom a sídlom podnikania mimo obce Malý Šariš pre tenis a nohejbal 
 
e) 15,00 € / 1 hodina  
- užívatelia s trvalým pobytom a sídlom podnikania mimo obce Malý Šariš pri kolektívnych športoch 
– malý futbal, volejbal a basketbal  
 
f) 50,00 € / deň 
- prenájom multifunkčného ihriska na celý deň 
 
 
Poplatok sa uhrádza za každú ďalšiu začatú hodinu užívania multifunkčného ihriska. 
 
Donori, ktorí finančne podporili rekonštrukciu multifunkčného ihriska majú prednostné 
právo výberu termínu rezervácie. 
 
Donormi, ktorí finančne podporili rekonštrukciu multifunkčného ihriska sú: 
 
Ing. Marián Halčák 
Stanislav Batik 
Gabriel Kuba 
 
Zmluvy s donormi sú zverejnené na webovej stránke obce. 
 
 
 
 
 



Podmienky používania multifunkčného ihriska  
 
1. Komerčné používanie multifunkčného ihriska je povolené po zaplatení príslušného  
poplatku.  
 
2. Vstup na multifunkčné ihrisko je povolený iba v čistých teniskách, prípadne v špeciálnej  
obuvi vhodnej na umelý trávnik (s rovnou podrážkou). Vstup vo futbalových kopačkách  
je prísne zakázaný!  
 
3. Deťom do 12 rokov je vstup na multifunkčné ihrisko povolený len v sprievode jednej dospelej  
osoby.  
 
4. V prípade spôsobenia škody na multifunkčnom ihrisku konaním nájomcu je plne  
zodpovedný nájomca ihriska.  
 
5. V areáli multifunkčného ihriska je prísne zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje.  
 
6. V prípade nevhodného správania na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,  
slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia či  
nevhodnej obuvi, poškodzovanie majetku obce či iných osôb, požívanie alkoholu, fajčenie  
a podobne) bude návštevník z areálu multifunkčného ihriska ihneď vykázaný bez nároku  
na vrátenie vstupného poplatku.  
 
7. Opakovanie priestupku u návštevníka areálu multifunkčného ihriska hlási správca  
starostovi obce. Starosta obce má právo rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby  
do areálu multifunkčného ihriska.  
 
8. Zodpovedné osoby za nájom ihriska – správca multifunkčného ihriska a obcou poverené 
osoby. 
 
Obcou poverené osoby: 
 
Ing. Pavol Kušnír, zástupca starostu 
Pavol Liščinský, správca 
Blažej Piroh, zamestnanec obce 
Mgr. Stanislav Mathia, starosta 
V čase tréningového procesu futbalových mužstiev sú zodpovední za užívanie príslušní 
tréneri mužstva a v čase využívania ihriska  materskou školou príslušný pedagogický 
zamestnanec. 
 
9. Termín nájmu ihriska možno rezervovať mailom, osobne u správcov ihriska alebo na tel. čísle:  
0907 122 064, 0905 856 128, alebo na tel. čísle obecného úradu: 051 / 771 16 01.  
 
Mail : mimalysaris@gmail.com 
 
10. Mimo prevádzkových hodín je vstup a používanie multifunkčného ihriska zakázané.  
 
 
 
 
V Malom Šariši, 1.7.2021  
 
                                                                                                        Mgr. Stanislav Mathia  
                                                                                                           starosta obce 


