
Obec Streda nad Bodrogom

podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vydáva 

v š e o b e c n e    z á v ä z n é   n a r i a d e n i e

„Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Strede nad Bodrogom“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Článok I
Predmet úpravy

1.  Predmetom tohto  všeobecne záväzného  nariadenia  (ďalej  len  VZN) je  stanoviť  spôsob 
užívania  viacúčelového  ihriska,  vedenia  evidencie,  určenia  poplatkov  za  užívanie 
viacúčelového ihriska a určiť sankcie za porušenie ustanovení tohto VZN.

Článok II
Charakteristika viacúčelového ihriska

1. Viacúčelové ihrisko je športové zariadenie, ktoré je majetkom obce Streda nad Bodrogom.
2. Prevádzkovateľom viacúčelového ihriska je obec Streda nad Bodrogom. 
3.  Správcom  viacúčelového  ihriska  je  p.  Tibor  Krajník.  Správca  viacúčelového  ihriska 
zodpovedá za:
- spracovanie harmonogramu využitia viacúčelového ihriska na základe objednávok,
- vedenie evidencie užívateľov viacúčelového ihriska ,
- zabezpečenie jeho bežnej údržby
4. Na viacúčelovom ihrisku je možné vykonávať tieto športy:
a) tenis,
b) bedminton 
c) basketbal,
d) volejbal,
e) nohejbal,
f) malý futbal ( maximálny počet hráčov na ihrisku 12 tzn. 6-ti proti 6-tim)

Článok III
Spôsob využitia a úhrada za používanie viacúčelového ihriska.

1.  Vstup na  ihrisko je  povolený iba  so súhlasom správcu ihriska p.  Tiborom Krajníkom, 
bytom Streda nad Bodrogom, ul. Vinohradnícka č.10, č.tel. 0918517557.
2. Prevádzková doba na viacúčelovom ihrisku je:
Od 09.00 do 12.00 hod.  a od 14.00 do 20.00 hod.
Využitie viacúčelového ihriska v inú než stanovenú dobu môže byť len so súhlasom správcu 
alebo starostu obce. 



2.  Školy,  futbalový  klub,  OSTK  a  ostatní  záujemcovia   nahlásia  termíny  využitia 
viacúčelového ihriska správcovi do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac. 
3. V prípade, že záujemcovia o využitie viacúčelového ihriska nenahlásili termíny využitia 
správcovi ihriska, môžu toto využívať po dohode so správcom len v dobe kedy bude voľné.
4. Viacúčelové ihrisko môžu bezplatne využívať:
a)  deti  materskej  školy,  žiaci  základných  škôl  v  rámci  vyučovacích  hodín  a  školou 
organizovaných akcií pod dohľadom pedagógov,
b) členovia futbalového klubu v rámci tréningov pod dohľadom trénera,
c) členovia Obecného stolnotenisového klubu v rámci tréningov pod dohľadom trénera,
d) dôchodcovia (62 +) a invalidní dôchodcovia
5. Pre ostatných užívateľov je poplatok 1,0 euro na hodinu a osobu.   
6. Stanovenú sumu je treba uhradiť pred používaním viacúčelového ihriska správcovi ihriska, 
ktorý o tom vydá potvrdenie. 
7. Viacúčelové ihrisko je možné objednať na maximálne 2 hodiny vcelku.
8.  Užívateľ  viacúčelového  ihriska  pred  začatím  športovej  činnosti  objekt  prevezme  a  po 
ukončení  odovzdá  správcovi  alebo  ďalšiemu  užívateľovi  podľa  harmonogramu  využitia 
viacúčelového  ihriska.  Pri  zistení  akéhokoľvek  poškodenia  objektu  toto  okamžite  nahlási 
správcovi, 
9. Maloleté deti môžu ihrisko využívať len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby,
10.  Prevádzkovateľ  a  správca  ihriska  nezodpovedajú  za  ujmu  vzniknutú  užívateľovi  jej 
vlastným zavinením.

Článok IV
Ďalšie ustanovenia

1. Zakazuje sa:
a) vstupovať  do  priestoru  viacúčelového  ihriska  v  kopačkách  akéhokoľvek  typu,  v 

zablatenej  a  inak  znečistenej  obuvi,  na  kolieskových  korčuliach,  bicykloch, 
motocykloch a pod., 

b) fajčiť a zakladať oheň v priestore viacúčelového ihriska,
c) preliezať cez mantinely, vešať sa na bránky,
d) poškodzovať vybavenie viacúčelového ihriska a celého športového areálu,
e) konzumovať jedlá a nápoje v priestore viacúčelového ihriska,
f) znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami,
g) vodiť psov do areálu ihriska.

2. Každý užívateľ je povinný:
a) dodržiavať  ustanovenia  tohto  Prevádzkového  poriadku  a  pokyny  správcu 

viacúčelového ihriska,
b) dodržiavať dohodnutý časový harmonogram.

3. Sankcie: 
a) za porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu 

viacúčelového ihriska bude vinníkovi uložená pokuta do výšky 30,- eur,
b) pri poškodení viacúčelového ihriska alebo zariadení športového areálu bude  vinníkom 

uhradená škoda v plnej výške.



Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení  obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v 
Strede nad Bodrogom dňa 11.2.2010 uznesením číslo 112/2010.

2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.3. 2010

V Strede nad Bodrogom 15.2.2010                              ..............................................   
                                                                                          Ing. František Gecse
                                                                                                starosta obce


