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PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK   VIACÚ ČELOVÉHO 
ŠPORTOVÉHO  IHRISKA  S UMELOU  TRÁVOU 

 
 
Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prevádzkový poriadok  nadobúda účinnosť  11.08.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ÚČEL 
 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických   a právnických 
osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom  ihrisku s umelou trávou o rozmere 33 x 18 m a 
s umelým osvetlením. Viacúčelové ihrisko je športová plocha určená výhradne na 
vykonávanie rekreačných športov ako sú : tenis, volejbal, minifutbal, hádzaná, nohejbal. 

 
Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky fyzické a právnické osoby na základe 

tohto prevádzkového poriadku. Osoby mladšie ako 12 rokov môžu vstupovať na ihrisko  len 
pod dohľadom dospelej osoby. 

 
Záujemcovia o ihrisko si môžu nahlásiť termín vopred na obecnom úrade. 
Poplatok za prenájom ihriska sa platí u správcu ihriska za každú začatú hodinu. 

 
2.  IDENTIFIKA ČNÉ  ÚDAJE  O PREVÁDZKOVATE ĽOVI  

 
Prevádzkovateľ zariadenia:          OBEC     BOBOT 

            IČO:                                              00311421 
            Kontakt:                                        tel. č. :     032/6594831 

                                                      tel./fax  : 032/ 6594831 
                                           
3. PREVÁDZKA  IHRISKA  

 
      Letné obdobie:   
      Denne:    8.00   - 22.00 
 

      Zimné obdobie: 
Denne :   9.00  -  21.00 
 
4.   SPRÁVCA  IHRISKA 
 

             Kľúče od ihriska poskytnú :  Obecný úrad Bobot 
                                                          Milan Pokorný, Bobot  č.161 
 

            V prípade nepriaznivého počasia ( dážď, silný vietor, sneh, ... ) je ihrisko uzatvorené.  
 
 

5.  PRENÁJOM  IHRISKA  
 

            Viacúčelové : 
 

Žiaci ZŠ s MŠ Bobot   -  bez poplatku 
Futbalisti TJ Tatran Bobot v rámci tréningu 1 deň v týždni -  bez poplatku 

     Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Bobot  - bez poplatku 
     Ostatní uživatelia, ktorí  nemajú trvalý , resp. prechodný pobyt v obci Bobot  

- sadzba 3 eurá za každú začatú hodinu 
 
 
 



Použitie umelého osvetlenie: 
 
   Pre všetkých užívateľov ihriska  -  3 eurá za každú začatú hodinu 

 
 

6.    POVINNOSTI   UŽIVATE ĽOV 
 

- dodržiavať časový harmonogram rozpisu užívania 
- vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na 

umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách alebo tretrách. 
- na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku, 
- okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( listy, papiere,.. ) 
- je prísny zákaz poškodzovať zariadenie ihriska  a liezť na mantinely, bránky, stožiare, 

ochranné sitá, 
- za poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť uživateľ 
- neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska rôznymi odpadmi 
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri užívaní ihriska 
- v celom areáli Materskej a Základnej školy je zakázané fajčiť, užívať alkohol a iné 

omamné látky, 
- priamo na  ihrisku je zakázané konzumovať jedlá a piť nápoje 
- dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska 
- prísny zákaz vodiť psov na ihrisko 
- v prípade nevhodného správania sa /vulgárne vyjadrovanie, slovné a fyzické 

napádanie/   bude takýto uživateľa vykázaný z ihriska 
- bezodkladne informovať starostu obce  alebo poslancov OZ o vzniknutých škodách na 

majetku obce, 
- pri preberaní ihriska, treba vizuálne skontrolovať stav ihriska  a prípadne závady 

nahlásiť správcovi ihriska. 
             
 
7. POVINNOSTI  SPRÁVCU  IHRISKA  
 

- evidovať žiadosti o užívanie  ihriska, 
- viesť knihu  užívania  ihriska 
- vyberať poplatky,, vyhotovovať potvrdenky o užívaní 
- odomykať a uzatvárať športové ihrisko 
- podľa potreby zapínať osvetlenie 
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska  
- dbať o správne, efektívne využitie osvetlenia ihriska, 
- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť, 
- starať sa o čistotu okolia ihriska, pravidelne dávať vyvážať smetné nádoby. 

       
      
 
     V Bobote dňa 11. augusta 2010                                          
 
 
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa  11.augusta 2010  uznesením č. 15/2010 
 


