
 

  

OBEC KRAJNÁ BYSTRÁ  

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2020 

 

 

     Obec Krajná Bystrá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 7 od. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  v y d á v a    

 

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Krajná Bystrá 

č. 1/2020 

o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska 

 

 

  
Vyvesené na úradnej tabuli k pripomienkovaniu:   30.10.2020 

Doručené pripomienky (počet):     0 

Schválené uznesením OZ číslo zo dňa:  9/2020  29.10.2020 

Vyhlásené vyvesením dňa:     30.10.2020 

Účinnosť nadobúda dňom:     13.11.2020 

Zvesené z úradnej tabule dňa:   13.11.2020  

 

  



Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na obecnej parcele č. 375/18, katastrálneho  
územia obce Krajná Bystrá po pravej strane štátnej cesty. Ide o multifunkčné ihrisko s umelou 
trávou, hliníkovým mantinelom s plastovou perodrážkou a ochrannou sieťkou, umelým 
osvetlením a oplotením. Rozmery ihriská sú 33 x 18 m. MI je určené pre obyvateľov a 
návštevníkov obce na vykonávanie viacerých druhov športov – minifutbal, tenis, basketbal, 
volejbal a hádzanú. 

2. Vlastníkom, prevádzkovateľom a správcom multifunkčného ihriska je Obec Krajná Bystrá, 
Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana, IČO: 00 330 591. 

3. Starosta obce poverí zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať správu a prevádzku MI. 
4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ). 

 

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 je ihrisko určené. 
 

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. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov a v 
prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, 
slovné a fyzické napádanie iných, poškodzovania majetku a pod.) môže byť osoba z MI 
s okamžitou platnosťou vykázaná. 

3. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI. 
4. Športovú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! 

Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok. 
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. 

6. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo 
jej zákonný zástupca. 

7. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu. 
8. V areáli MI je zakázané: 

 manipulovať s ohňom a kyselinami 
 manipulovať a používať predmety s ostrými hranami 
 vodenie psov a iných zvierat  
 vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30 °C 
 fajčenie a používanie alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok 
 pohybovať sa na bicykloch, kolobežkách, elektrokolobežkách a kolieskových 

korčuliach.  
 vstupovať so zmrzlinou, nápojmi a potravinami 



 umiestňovať na plochu cudzie predmety, ktoré môžu byť zdrojom úrazov alebo 
poškodenia ihriska 

 hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená 
 poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely alebo 

vybavenie ihriska športovým príslušenstvom 
 šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo basketbalových 

konštrukciách, mantineloch, oplotení a ochranných sieťach. 
9. Na MI je každý užívateľ povinný používať vhodnú športovú obuv typu „ turf “. Nesmú sa 

používať kopačky a topánky s podpätkom a ostrými hrotmi, ďalej zablatená a inak znečistená 
obuv.  

10. Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie lopty/loptičky 
na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nie sú určené 
odolávať priamym – nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, 
násilnému vracaniu lopty do hry, ťahaniu a pod. 

11. Pred začatím hry je každý užívateľ povinný presvedčiť sa, či je hracia plocha čistá 
a nepoškodená. 

12. Deti do 15 rokov majú povolený vstup a používanie MI len v sprievode rodiča alebo inej 
poverenej dospelej osoby. 

13. Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok. 
14. V areáli MI je zakázané správať sa hlučne, vulgárne a nespoločensky. 
15. Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne 

stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, 
nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení. 

 
Čl. 4 

Prevádzkové ustanovenia a prenájom ihriska 

1. Multifunkčné ihrisko sa prevádzkuje v období od 01.04. – 05.11. príslušného kalendárneho 
roka, v prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh...) alebo technického stavu 
povrchu, ktorý posudzuje správca, bude ihrisko uzatvorené. V zimnom období sa multifunkčné 
ihrisko neprevádzkuje. 

2. Prevádzkové hodiny MI: 
 
Pondelok – Piatok (mimo štátnych sviatkov a dni pracovného pokoja) 
08:30 hod. – 20:30 hod. 
 
Víkendy, štátne sviatky a dni pracovného pokoja  
12:00 hod. – 20:30 hod. 
 

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť! 
4. Užívanie MI pre deti, mládež do 18 rokov a dospelých nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci 

Krajná Bystrá je bezplatné, s výnimkou prenájmu MI (rezervácia) a použitia umelého 
osvetlenia , ktoré sú spoplatnené.  

5. Užívanie MI pre ostatných užívateľov je spoplatnené. 
6. MI je k dispozícií pre užívateľov bez rezervácie v prevádzkových hodinách, okrem prípadov, 

kedy je MI rezervované pre užívateľov, ktorí si ho u prevádzkovateľa MI za poplatok prenajali 
(rezervovali). 

7. Prenájom MI je možné zarezervovať krátkodobo maximálne na 2 hodiny denne a dlhodobo 
maximálne na 1 deň (športové podujatia).  

 



8. Poplatky za prenájom MI: 

 

a) užívatelia s trvalým pobytom v obci Krajná Bystrá: 
 

 3,00 € / 1 hodina / ihrisko – kolektívne športy (minifutbal, volejbal, basketbal a hádzaná) 
 

 1,00 € / 1 hodina / ihrisko – individuálne športy (nohejbal, tenis) 
 

 2,00 € / 1 hodina - osvetlenia ihriska  
 

b) užívatelia bez trvalého pobytu v obci Krajná Bystrá 
 

 6,00 € / 1 hodina / ihrisko – kolektívne športy (minifutbal, volejbal, basketbal a hádzaná) 
 

 2,00 € / 1 hodina / ihrisko – individuálne športy (nohejbal, tenis) 
 

 2,00 € / 1 hodina - osvetlenia ihriska  
 

Započítava sa každá začatá hodina. 
 

9. Prenájom MI (rezerváciu) je možné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom MI len 
v pracovných dňoch v čase 7:30 hod. – 15:30 hod. osobne alebo e-mailom. V prípade 
nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si užívateľ môže po dohode s prevádzkovateľom 
vybrať náhradný termín. 

10. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť vopred v hotovosti do pokladne zamestnancovi 
prevádzkovateľa MI,  inak bude rezervácia zrušená. 

11. Finančné prostriedky získané za prenájom multifunkčného ihriska sú určené na zabezpečenie 
prevádzky, údržby, opráv a zhodnotenia MI.  

 

 

Čl. 5 

Správca multifunkčného ihriska 

1. Povinnosti správcu MI: 
- viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o prenájme a užívaní ihriska, 
- odomykať a uzatvárať areál MI, 
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov prevádzky 

a údržby vydaných zhotoviteľom MI, 
- úzko spolupracovať so starostom obce pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska 

ako i verejného poriadku, 
- viesť evidenciu opráv a údržby MI, 
- pri vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostu obce, 
- dbať o čistotu okolia ihriska. 

 
 
 
 
 



Čl. 6 

Tiesňové volania 

Telefónne linky pre záchranné služby: 
 

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

 
 

Čl. 7 
Osobitné ustanovenia 

1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže obec uložiť pokutu do výšky 
6.638,00 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, 
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. 

 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
Krajná Bystrá. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.11.2020 
 
 
 
 
V Krajnej Bystrej, dňa 29.10.2020 
 
 
 
 

 

Ján Štefanco, v.r. 

 starosta obce 
 
 


