
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 

program „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ 
 

Prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku  

v Nevericiach 
 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia 

 

1. 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. 

2. Multifunkčné ihrisko (MI) o rozmere 35 m x 20 m sa nachádza na parcele č. 272/1 v k. ú. 

Neverice. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným  

vybavením pre loptové hry. 

3. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Obec Neverice. 

4. 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 len tie aktivity, na ktoré je ihrisko 

určené. 

3. Multifunkčné ihrisko umožňuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: malý 

futbal, nohejbal, hádzanú, tenis a volejbal. 

4. 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. 

5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 

pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný 

zástupca. 

6. 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) 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, 

d) bezodkladne nahlásiť vlastníkovi prípadné škody na zariadení v celom priestore 

multifunkčného ihriska, 

e) vstupovať (vystupovať) do priestoru (z priestoru) multifunkčného ihriska výhradne cez 

vstupný vchod, 

f) pri vstupe na plochu multifunkčného ihriska používať vhodnú športovú obuv; povolená je iba obuv 

s rovnou podrážkou, 

g) v priestore multifunkčného ihriska a v jeho okolí dodržiavať čistotu a poriadok, 

h) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy multifunkčného ihriska, 

i) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku. 

7. 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 a preskakovať mantinely multifunkčného ihriska, 

i) akokoľvek mechanicky ničiť a devastovať multifunkčné ihrisko. 

8. Deti do 12 rokov musia byť na MI s dozorom rodiča alebo inej poverenej osoby. 

 

Čl. 3 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 (ak je to nutné), buď sám alebo pomocou najbližšej 

osoby, záchranným zložkám. 

3. Dôležité telefónne čísla: 150  Hasiči 

155  Zdravotná služba 

158  Polícia 

112  Tiesňové volanie 

 

Čl. 4 Prevádzkové ustanovenia 

 

1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska: 

PONDELOK – NEDEĽA : 9.00 – 21.30 hod. 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 

3. Užívanie MI bez použitia osvetlenia je, pre občanov obce a športové kolektívy reprezentujúce 

obec, bezplatné.   

4. Pri použití osvetlenia je poplatok 5,- Eur/hod. Poplatok sa hradí vopred na obecnom úrade. 

Pre športové kolektívy reprezentujúce obec je aj užívanie MI s použitím osvetlenia bezplatné. 

5. Osvetlenie ihriska sa zapína vo vnútri unimobunky vedľa MI.  

6. Kľúč od unimobunky si prevezme plnoletý užívateľ od prevádzkovateľa na obecnom úrade počas 

stránkových hodín, čo potvrdí svojím podpisom v evidencii obce. Užívateľ tým preberá plnú 

zodpovednosť za používanie osvetlenia MI a všetky predmety nachádzajúce sa v unimobunke.  

Za maloletého užívateľa preberá kľúč a zodpovednosť jeho zákonný zástupca. 

7. Po ukončení činnosti je užívateľ povinný kľúč od unimobunky vrátiť späť na obecný úrad 

v najbližší pracovný deň počas stránkových hodín. Športové kolektívy vrátia kľúč po ukončení 

dlhodobého prenájmu. 

8. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia multifunkčného ihriska: 

a) multifunkčné ihrisko je prednostne k dispozícii pre športové aktivity TJ Družstevník Neverice 

b) dlhodobé prenájmy pre iné športové kolektívy (na viac ako 2 mesiace) 

c) krátkodobé prenájmy 

d) ostatní záujemcovia 



Čl. 5 Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva 

prevádzkovateľ multifunkčného ihriska alebo ním poverený zamestnanec obce. 

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. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bol schválený OZ v Nevericiach  

dňa 15.12.2022 uznesením číslo 24/2022. 

 


