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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  

 
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU 
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Vypracovaný v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 
1. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou je vypracovaný v súlade     

s ustanovením § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia     

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Účelom prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska s umelou trávou je stanoviť práva a povin-

nosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na nekrytom ihrisku s umelou trávou ako aj po-

vinnosti obce, ktorá je vlastníkom ihriska. 

3. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou je záväzný pre všetky osoby zabez-

pečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno – športovú čin-

nosť na ihrisku. 

 

Čl. 2 

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A PREVÁDZKOVATEĽA 
 

1. Multifunkčné ihrisko situované  na pozemku s parc. č.378/2, 378/3 je otvorené nekryté, nezastrešené 

telovýchovno – športové zariadenie o rozmeroch  33 m x 18m. Športová plocha predmetného ihriska je 

po celom obvode ohradená mantinelovým systémom vo výške 1 m, ochrannou sieťou na stĺpoch 3 

metre nad mantinelmi po južnej strane po dĺžke a za obidvomi bránkoviskami. Povrch hracej plochy 

multifunkčného ihriska tvorí umelý trávnik s kremičitým výsypom a vstup na športovú plochu je za-

bezpečený cez tzv. meandrový vstup. Hracia plocha aj s bránkoviskom je 611 m2. Súčasťou ihriska sú 

stojany na volejbal a tenis, ako aj sieťky na tieto športy a v jeho mantinelovom systéme sú zabudované 

hliníkové bránky. Mimo športovej plochy za mantinelmi sú osadené 4 svietidlá na stožiarových stĺ-

poch. 

 

2. Multifunkčné ihrisko bude prioritne využívané k plneniu výchovno – vzdelávacích cieľov, zameraných 

na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske športové kluby a iné fyzické 

a právnické osoby, ktoré požiadajú o prenajatie multifunkčného ihriska . 

 

3. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Obec Vyšná Hutka, so sídlom Vyšná Hutka 

165, 04018 Vyšná Hutka 

 

Čl. 3 

Prevádzka a prenájom ihriska 
 

1. Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska: 

2. Multifunkčné ihrisko sa prevádzkuje v období od 01.04. – 30.10. príslušného kalendárneho roka, 

v zimnom období sa multifunkčné ihrisko neprevádzkuje.  

  

      

      Pondelok až nedeľa, v období počas školského roka dni pracovného voľna , prázdniny a sviatky  

od  9.00 hod.  do  13.00  hod. (vyhradené užívanie pre deti do 15 rokov v sprievode dospelej osoby) 

od 13.00 hod. do 17.00 hod. ( vyhradené  užívanie pre mládež do 18 rokov ) 

od 17.00 hod. do 21.00 hod  ( rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov, širokú verejnosť) 

 

3. Užívanie multifunkčného ihriska je bezplatné pre obyvateľov Vyšnej Hutky 

4. Užívanie multifunkčného ihriska a prenájom pre cudzích je spoplatnene 7,eur na hodinu, v prípade 

osvetlenia + 3eur.   

 

 

 



 

 

5. Rezerváciu multifunkčného ihriska je potrebné dopredu dohodnúť so správcom Obec Vyšná Hutka     

multifunkčného ihriska. 

 

Čl. 4 

Povinnosti užívateľa multifunkčného ihriska 
 

1. Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore multifunkčného  

ihriska. 

 

2. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho 

pokynov môže byť osoba z multifunkčného ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je 

uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe do multifunkčného ihriska. 

 

3. Užívateľ ihriska je povinný dodržiavať pravidlá BOZP. 

 

4. Užívateľ multifunkčného ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedo-

šlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, 

ktoré vznikli jeho pričinením. 

 

5. Za škody vzniknuté nedodržaním ustanovení tohto  prevádzkového poriadku  zodpovedá osoba porušu-

júca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca. 

 

6. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru multifunkčného ihriska výhradne cez vchod 

v žiadnom prípade nie cez mantinelový systém. 

 

7. Deti do 15 rokov musia byť na multifunkčnom ihrisku s dozorom rodiča, alebo inej poverenej dospelej 

osoby. 

      

       8. Je prísne zakázané: 
      1. 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. 

      2. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach ,kolobežka, skejtbord. 

      3.V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných 

látok. 

      4. preliezať a preskakovať oplotenie multifunkčného ihriska, 

      5. predlžovať čas, ktorý je vyhradený pre používanie ihriska, 

      6. akokoľvek mechanicky ničiť a devastovať multifunkčné ihrisko. 

      7. 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. 

      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. 

       10.Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca starostovi obce. Starosta obce má právo 

rozhodnúť o trvalom zákaze vstupu takejto osoby do areálu multifunkčného 

 

 

 

Čl. 5 



 

 

Povinnosti správcu multifunkčného ihriska 
 

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia Obec Vyšná Hutka, ktorá areál 

spravuje.  Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný! 

 

2. Správcom multifunkčného ihriska je starosta obce písomne poverená zodpovedná osoba, ktorá zabez-

pečuje prevádzku multifunkčného ihriska:   

 

3. Povinnosti správcu multifunkčného ihriska: 

- viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní multifunkčného ihriska 

- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov prevádzky a 

údržby vydaných zhotoviteľom 

- dbať na dodržiavanie pravidiel BOZP 

- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej 

zdravotnej služby 

- starať sa o čistotu okolia ihriska 

- odstraňovať hrubé nečistoty / lístie, vetvičky, papiere/. 

 

4. V čase prevádzkovania multifunkčného ihriska majú užívatelia ihriska k dispozícii lekárničku prvej 

pomoci vybavenú potrebným základným zdravotníckym materiálom a liekmi ktorá bude umiestnená 

u správcu multifunkčného 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. 8 

Osobitné ustanovenia 
 

 

1. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom  

a bez výnimky ho dodržiavať. 

 

2.   Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska je zverejnený na internetovej stránke Obce Vyšná Hutka 

(www.vysnahutka.sk) a tiež pri vstupe na športovú plochu. 

 

3. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené. O 

užívaní multifunkčného ihriska musí byť vždy upovedomený správca ihriska – bez jeho upovedomenia 

je užívanie multifunkčného ihriska zakázané. Vstup na športovú plochu schvaľuje poverený správca 

ihriska, ktorý je povinný viesť prevádzkovú evidenciu všetkých užívateľov zahrňujúcu: 

 

 

4. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný udržiavať čistotu a poriadok. 

 

http://www.vysnahutka.sk/


 

 

5. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s 

podpätkom, ďalej zablatená a inak znečistená obuv. 

 

6. V prípade poškodenia multifunkčného ihriska sa bude táto situácia riešiť v zmysle platných právnych 

predpisov, smerníc  a všeobecne – záväzných nariadení. Škody spôsobené užívateľom Multifunkčného 

ihriska budú v plnej miere hradené užívateľom. 

 

7. Užívateľ multifunkčného ihriska svojim podpisom v knihe prevádzky vyjadruje súhlas 

s prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. 

 

 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
   

 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva prevádzkovateľ 

multifunkčného ihriska alebo ním poverený zamestnanec a správca. 

2. 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. 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. 

        5.Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bol schválený OcZ vo Vyšnej Hutke dňa:25.06.2021  

uznesením číslo 84/2021. 

         6.Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom: 26.06.2021 

 

 

 

Vo Vyšnej Hutke dňa: 25.06.2021 

 

 

 

                                                                                                 ................................................................ 

                                                                                                                     Mgr. Agáta Nosáľová 

                                                                                                                          starostka obce 

 

             

 

 

 

 

 


