Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
v areáli Základnej školy s materskou školou v Rudníku.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parcele č. 429, v katastrálnom
území obce Rudník. Je situovaná v areáli Základnej školy a materskej školy (ďalej len
ZŠ s MŠ) v Rudníku. Ide o viacúčelové ihrisko s elastickým gumovým povrchom
CONIPUR (vode priepustný, protišmykový) a oplotením. Slúži na prevádzkovanie
aktivít obyvateľov i návštevníkov obce.
Rozmery ihriska sú 34 x 15 m.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Rudník, č. 217, 044 23 pošta Jasov,
IČO: 00 324 663.
3. MI prevádzkuje Obec Rudník.
4. Za správcovstvo MI je zodpovedná starostom písomne poverená osoba (správca MI),
ktorá bude zabezpečovať prevádzku MI. Starosta písomne poverí správcovstvom MI
aj zodpovednú osobu počas vyučovania v ZŠ s MŠ, za účelom zabezpečenia
prevádzky počas vyučovacích hodín.
V neprítomnosti zodpovednej osoby resp. správcu MI je za správcovstvo MI
zodpovedný starosta obce Rudník
5. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI.
Užívateľom (nájomcom) môže byť:
- fyzická osoba (staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo
cestovným pasom (u cudzincov), osoba mladšia ako 15 rokov len pod dohľadom
dospelej osoby)
- právnická osoba (osoba preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne
iného registra alebo živnostenským listom)
- iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (obec, záujmové združenie,
verejnoprávne inštitúcie, atď.)

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez
výnimky ho dodržiavať.
2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené. Ide
najmä o: malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, basketbal a hádzanú.
3. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov
loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe
súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci
športových dní a pod.).

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
(Podmienky užívania)

1. Vstupovať na MI je možné len na základe súhlasu zodpovednej osoby resp. správcu
MI. Spôsobilosť MI na užívanie z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu
povrchu (elastický gumový povrch) posudzuje zodpovedná osoba resp. správca MI.
Bez vedomia správcu resp. zodpovednej osoby
je vstup a pohyb v priestoroch MI zakázaný!
2. Užívatelia sú povinní dodržiavať zásady BOZ a PO v priestoroch MI.
3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť na MI vykonáva každý
užívateľ výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť!
Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
4. Pri zdržiavaní sa v areáli ZŠ s MŠ a v priestoroch MI a pri jeho užívaní je vhodné
riadiť sa pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom MI a pokynmi
správcu MI resp. zodpovednej 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.
Vlastník MI má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobené škody.
V prípade neuhradenia finančnej náhrady za škody spôsobenej užívateľom má správca
MI právo zakázať užívateľovi vstup na MI resp. odmietnuť registrovanie rezervácie.
6. V prípade nevhodného správania sa na MI (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie sa,
neprimeraná hlučnosť, slovné alebo fyzické napádanie iných, používanie nevhodného
športového náradia resp. náčinia, poškodzovania majetku obce a pod.) je správca MI
oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov MI, pričom ten nemá
nárok na vrátenie poplatku za užívanie MI.
7. Každý užívateľ MI je povinný v areáli ZŠ s MŠ a jeho okolí udržiavať čistotu,
poriadok a nočný kľud.
8. V areáli ZŠ s MŠ, ako aj v priestoroch MI je prísny zákaz fajčiť, používať alkoholické
nápoje resp. iné omamné látky.
9. Každý užívateľ MI je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu.
10. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv.
11. V priestoroch MI je prísne zakázané:
- lezenie a vešanie sa na basketbalové konštrukcie
- lezenie a vešanie sa na futbalové bránky
- lezenie a vešanie sa na volejbalové siete
- lezenie na oplotenie MI
- vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI
- vstupovať pod vplyvom alkoholu resp. omamných látok
- vstupovať na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach a v nevhodnej
obuvi (kopačky, topánky s podpätkom, zablatená alebo inak znečistená obuv)
- vstupovať so zmrzlinou, nápojmi či potravinami
12. Vstup do priestorov MI a jeho užívanie pre osoby mladšie ako 15 rokov je dovolený
len pod dozorom dospelej osoby (rodič, vyučujúci alebo iná poverená osoba).

13. Žiaci ZŠ s MŠ vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo zodpovednej osoby.
14. Prevádzkový poriadok MI je vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na
ihrisko.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny MI:

od
8:00

15:00
17:00

Pondelok – Piatok počas školského roka (mimo sviatkov)
do
Použitie
15:00
ZŠ s MŠ
- príp. individuálna rezervácia - iba po súhlase ZŠ s MŠ
a starostu obce
17:00
Vyhradené užívanie pre mládež do 15 rokov
21:00
Voľná rezervácia pre záujemcov nad 15 rokov

od
8:00
15:00
17:00

do
15:00
17:00
21:00

Pondelok – Piatok počas prázdnin a sviatkov
Použitie
Voľná rezervácia pre záujemcov nad 15 rokov
Vyhradené užívanie pre mládež do 15 rokov
Voľná rezervácia pre záujemcov nad 15 rokov

od
10:00
14:00
16:00

do
12:00
16:00
21:00

Sobota – Nedeľa
Použitie
Voľná rezervácia pre záujemcov nad 15 rokov
Vyhradené užívanie pre mládež do 15 rokov
Voľná rezervácia pre záujemcov nad 15 rokov

2. Užívanie MI je bezplatné.
3. Termín a dĺžku užívania MI futbalovým oddielom TJ Partizán ŠM Rudník v rámci
tréningovej stanovuje vlastník alebo správca MI po dohode s TJ.
4. Obsadenie MI (užívanie MI) je ohraničené časovým harmonogramom (rozpis
o využívaní MI). Prevádzkovú knihu MI s časovým harmonogramom obsadenia MI
(rozpisom o využívaní MI) vedie správca MI, ktorý ho pravidelne obnovuje
v závislosti od množstva rezervácií.
Rezerváciu MI je potrebné dohodnúť dopredu so správcom MI.
5. Individuálnu rezerváciu MI (dátum, čas, cena) je potrebné dopredu dohodnúť so
starostom obce Rudník a správcom MI.
6. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom
môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia.
7. Vlastník MI si vyhradzuje právo využiť MI pre svoje potreby a tým operatívne
upraviť prevádzkové hodiny resp. zmeniť časový harmonogram obsadenia MI.

Čl. 5
Správca MI
1. Povinnosti správcu MI :
- viesť prevádzkovú knihu MI s rozpisom o využívaní ihriska
- sprístupňovať a uzatvárať priestor MI
- dbať o starostlivosť a údržbu MI podľa pokynov starostu obce a pokynov
prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI
- úzko spolupracovať so starostom obce a riaditeľom ZŠ s MŠ pri zabezpečení
prevádzkového poriadku MI ako i verejného poriadku
- podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí
uskutočňovaných na MI
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP
- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť
príchod rýchlej zdravotnej služby
- viesť zošit porúch a poškodení a o vzniknutých skutočnostiach bezodkladne
informovať starostu obce
2. Práva správcu MI :
- posudzovať spôsobilosť MI z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu
- pokynmi usmerňovať užívateľov MI pre bezproblémovú prevádzku MI
- zakázať užívateľovi vstup na MI v prípade neuhradenia finančnej náhrady za
spôsobené škody
- okamžite vykázať z priestorov MI užívateľa, ktorý sa správa nevhodne (článok č.3
bod.6 tohto prevádzkového poriadku)

Čl. 6
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby použiteľné v prípade nepredvídateľnej situácii:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

Čl. 7
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže vlastník MI uložiť pokutu
do výšky 6.638,78 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy bola známa
skutočnosť, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti
poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom
štátnej správy, resp. v prípade blokového konania obcou alebo jej bude uložený zákaz
vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov, alebo do odvolania.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Vstupom na ihrisko užívateľ prejavuje svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom
a zaväzuje sa ním riadiť.
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Rudníku dňa 26.9.2012, uznesením č. 118/09/2012.

V Rudníku, 26.9.2012

Vladimír Kišdučák
starosta obce

Kontaktné údaje:
Obec Rudník: 055/466 42 03
Starosta obce: 0910 978 993
Správca MI: 0905 146 367

