OBEC HRONEC

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec 1/2015
prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Hronec
Obec Hronec na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods.2 zákona NR SR č. 138/1991Zb. majetku obcí v
znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec- prevádzkový
poriadok multifunkčného ihriska Hronec
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

09.10.2015

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

09.10.2015

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

10.10.2015

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

20.10.2015

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:

Obec Hronec, Zlievárenská 516, 976 45 Hronec

- elektronicky na adresu:

sekretariat@obechronec.sk

- faxom na číslo: 0486710412

0486710412

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:

21.10.2015

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa,
uznesením č. :

03.11.2015
47/2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

4.11.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:

19.11.2015

Bohuslav Nemky
starosta obce
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OBEC HRONEC
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 /2015
prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Hronec
Obecné zastupiteľstvo v Hronci 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, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele KN č. 453/1, v katastrálnom území obce

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hronec. 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.
Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska (ďalej len „MI“) je Obec Hronec,
Zlievárenská 516, 976 45 Hronec, IČO: 00313483.
O prevádzku ihriska sa stará správca viacúčelového ihriska (ďalej len „správca“).
Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (ďalej len „užívateľ“).
Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať.
Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal,
volejbal.

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. 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 a a pravidlá BOZP.
2. Užívateľ MI je povinný:
a) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví,

b)
c)
d)
e)

alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli
jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,
vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány,
v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,
používať len športovú obuv typu turf – gumová podrážka, ktorá nemá na spodnej strane
klince alebo upravené podrážky s ostrými hrotmi,
dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.
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3. Zakázané je:
a) vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI,
b) používanie kopačiek a topánok s podpätkom,
c) vstupovať do priestoru MI 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

4.
5.

6.
7.
8.
9.

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 kyselinami,
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, stĺpov alebo
basketbalových konštrukcií,
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.
Pred začatím hry je vedúci mužstva povinný presvedčiť sa, či je hracia plocha čistá
a nepoškodená.
Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá,
alebo jej zákonný zástupca.
Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich rodičov,
prípadne osoby vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov.
Žiaci MŠ vstupujú na MI len v sprievode učiteľa.
Priestor MI bude monitorovaný bezpečnostnými kamerami.
Sociálne zariadenie pre užívateľov MI je k dispozícii v budove, ktorá je súčasťou športového
areálu.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
Pondelok:
10:00 hod. – 11:30 hod.
Materská škola,
30
00
11: hod. – 14: hod. individuálne rezervovanie pre záujemcov,
14:00 hod. – 17:00 hod.
verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
00
00
17: hod. – 19: hod.
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,
Utorok:
08:00 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 16:00 hod.
16:00 hod. – 19:00 hod.

individuálne rezervovanie pre záujemcov,
verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
ŠK futbalový oddiel Hronec,
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Streda:
08:00 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 17:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

individuálne rezervovanie pre záujemcov,
verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Štvrtok:
08:00 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 17:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

individuálne rezervovanie pre záujemcov,
verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Piatok:
08:00 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 16:00 hod.
16:00 hod. – 19:00 hod.

individuálne rezervovanie pre záujemcov,
verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
ŠK futbalový oddiel Hronec,

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
Pondelok:
09:00 hod. – 17:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Utorok:
09:00 hod. – 16:00 hod.
16:00 hod. – 19:00 hod.

verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
ŠK futbalový oddiel Hronec,

Streda:
09:00 hod. – 17:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Štvrtok:
09:00 hod. – 17:00 hod.
17:00 hod. – 19:00 hod.

verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Piatok:
09:00 hod. – 16:00 hod.
16:00 hod. – 19:00 hod.

verejnosť - deti a mládež do 18 rokov,
ŠK futbalový oddiel Hronec,

Sobota – Nedeľa.
09:00 hod. – 13:00 hod.
rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov),
00
00
13: hod. – 17: hod.
deti a mládež do 18 rokov,
17:00 hod. – 19:00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

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 (inej kategórie).
4. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom

v prevádzkovom ustanovení. Od poplatku za služby spojené s užívaním MI sú oslobodení
členovia ŠK Futbalového oddielu Hronec.
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5. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené sumou 5,- €
/ hod.
Príplatok za osvetlenie je 2,- € / hod.
6. Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI.
7. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Správca MI vedie

evidenciu v prevádzkovej knihe o používaní MI a poplatkoch, ktoré mesačne odovzdá do
pokladne obce. Peniaze za prenájom použije obec na správu a údržbu MI. V prípade
nepriaznivého počasia alebo ak nastane okolnosť, ktorá zabráni užívateľovi plnohodnotne
využiť MI na dohodnutý účel, nájomné, resp. jeho pomerná časť bude užívateľovi vrátená.

Čl. 5
Správca ihriska
1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca, ktorý MI spravuje. Bez vedomia
2.
3.
4.

5.
6.

7.

správcu je vstup a pohyb po MI zakázaný.
Správcu ihriska určuje starosta obce.
Meno správcu a telefónny kontakt sú uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na
ihrisko.
Povinnosti správcu ihriska:
a) zabezpečuje prevádzku ihriska a dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku,
b) je oprávnený 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 a pokynov prevádzky
a údržby vydaných zhotoviteľom,
j) dbá o dodržiavanie BOZP,
k) vedie zošit údržby a opráv, podieľa sa na opravách. O vzniknutých škodách bezodkladne
informuje starostu obce.
V čase prevádzkovania MI majú užívatelia ihriska k dispozícii lekárničku prvej pomoci
vybavenú potrebným základným zdravotníckym materiálom.
V prípade svojej neprítomnosti môže správca so súhlasom obce na nevyhnutný čas poveriť
správcovstvom inú osobu, ktorej telefónny kontakt uvedie na tabuli umiestnenej pri vstupe
ihriska.
Správca za svoju prácu poberá odmenu.

Čl. 6
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 – tiesňové volanie
- 150 – hasičská a záchranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia
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Čl. 7
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky

6638,78 €. 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.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 33,19 €.

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.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo
poverený zamestnanec obecného úradu.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Hronci dňa 3.11.2015 uznesením 47/2015 a nadobúda účinnosť dňom 19.11.2015
.

Bohuslav Nemky
starosta obce
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