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      Obecné zastupiteľstvo obce Ľubá na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ust.
§4 ods.3 písm.f), §6 ods.1 a §11 ods.4 písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. §7 ods.2 zák. NR SR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Prevádzko-
vého poriadku, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunkčného ihriska v obci
Ľubá.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcelách registra „C“ parc.č.239, 240,
241, 242/1, 242/2, vedené na LV č.1 katastrálne územie Ľubá. Ide o viacúčelové ne-
kryté ihrisko s umelou trávou, oplotením, osvetlením, mantinelmi a ostatným vyba-
vením pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít žiakov, obyvate-
ľov i prípadných návštevníkov obce.

2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Ľubá 94353 Ľubá č.79 (ďalej len
„obec“), IČO: 00309052

3. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje obec.
4. Starosta obce poverí správcovstvom multifunkčného ihriska zodpovednú oso-

bu, ktorá bude zabezpečovať prevádzku daného objektu.

Čl.2
Všeobecné ustanovenia

1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť pravidlá a povinnosti fyzických a 
právnických osôb zdržujúcich sa na multifunkčnom ihrisku.

2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, 
ako aj pre osoby, ktoré sa na multifunkčnom ihrisku nachádzajú a využívajú ho na 
svoju športovú, resp. rekreačno športovú činnosť.

3. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska (ďalej len 
„užívateľ“).

4. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na kto-
ré je toto ihrisko určené. 

5. Multifunkčné ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a
to najmä: malý futbal, volejbal, tenis, hádzanú, nohejbal, vybíjanú.

Čl.3
Organizačné ustanovenia

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál
spravuje.  Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!

2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na multifunkč-
nom ihrisku vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto usta-
novením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať tento prevádzkový poriadok.

3. Každý užívateľ multifunkčného ihriska je povinný:
- dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska,
- oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do 

priestoru MI
- riadiť sa pokynmi správcu,po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba

z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,
- správať sa tak,aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, uj-



me na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce, užívateľ je plne zodpovedný
za škody, ktoré vznikli jeho pričinením,za maloletú osobu zodpovedá jej zá-
konný zástupca,

- bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom prie-
store MI,

- vstupovať (vystupovať) na plochu (z plohcy) MI výhradne cez vstupný 
vchod MI,

- pri vstupe na plochu MI použivať vhodnú športovú obuv, odporúčaná je o-
buv označená:“SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“, v priestore
MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok, 

- bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,
- dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.

4. Je prísne zakázané:
- vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,
- pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korču-

liach v celém priestore MI,
- vstupovať na MI pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, fajčiť,

zakladať oheň,
- vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a inými potravinami
- použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,
- prinášať do priestoru MI zabavnú pirotechniku, zbrane, strelivo, horľavé lá-

tky a chemikálie
- vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topán-

kach s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,
- preliezať a preskakovať mantinely MI, šplhať sa resp.inak manipulovať 

s ochrannou sieťou nad mantinelmi MI.
Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami ne-
Zodpovedá prevádzkovateľ ani správca multifunkčnéh ihriska. Zodpovednosť 
v danej veci má zákonný zástupca. Deti do 10 rokov musia byť na MI s dozorom 
jednej dospelej osoby. 

Čl. IV
Prevádzkové ustanovenia

Prevádzkové hodiny využívania MI sú nasledovné:

 Denne                         od: 9,00                 do: 20,00

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
     

Čl. V
Správca ihriska

Povinnosti správcu ihriska:
- zabezpečí odomykanie a zamykanie areálu MI,
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov prevádzkovateľa MI,
- rešpektovať pokyny prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,
- úzko spolupracovať s obcou Ľubá pri zabezpečení prevádzkového poriadku 

ihriska, ako i verejného poriadku
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP 



- viesť zošit údržby a opráv, podiaľať sa na opravách, o vzniknutých škodách 
bezodkladne informovať starostu obce,

Správca za svoju prácu poberá finančnú odmenu.

Čl. VI.
Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia

1. Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i zá-
chrancu buď na mieste úrazu al.na najbližšom bezpečnom mieste.

2. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Súbežne s poskytova-
ním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu ohlási vznik úrazu buď sám,ale-
bo pomocou najbližšej osoby správcovi MI.

Telefónne linky pre záchranné služby:

112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska bol prerokovaný a schválený
Obecným zastupiteľstvom obce Ľubá dňa 16.12.2019 uznesením:6/2019

V Ľubej, dňa 26.9.2019                                               Silvia Esztergályosová 
                                                                                              starostka obce

 




	Obec Ľubá

