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Obecné zastupiteľstvo v Sedliskách podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 1 písm. d)
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa na svojom
zasadnutí konanom dňa 24.4.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (VZN):
Návrh
VŠEOBECNÉ ZÁVӒZNÉ NARIADENIE
č. 2/2020

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
v obci Sedliská
§ 1 - ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parc. č. 647/2 v k.ú. Sedliská a predstavuje športové
centrum obce. Jedná sa o multifunkčné ihrisko s umelou trávou s oplotením, určené
primárne pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít obyvateľov či
návštevníkov obce Sedliská.
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom viacúčelového ihriska je Obec Sedliská, Obecný úrad č. 85,
094 09 Sedliská , IČO: 00332836.
3. Užívateľom multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa účastní aktivity uvedenej v §
2 ods. 2 (ďalej len „užívateľ”).

§ 2 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Na viacúčelovom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je viacúčelové
ihrisko prispôsobené. Priestor ihriska je určený na tieto športové aktivity: malý futbal,
nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, vybíjaná, prípadne so súhlasom prevádzkovateľa aj na iné
aktivity.

§ 3 - OGANIZAČNÉ USTANOVENIA
1. Športovú, zábavnú a rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na viacúčelovom ihrisku
vykonávať každý užívateľ na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa ihriska. Po neuposlúchnutí jeho
pokynu môže byť osoba z viacúčelového ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Užívateľ viacúčelového ihriska 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. Za škody vzniknuté
nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel
uvedených na tabuli umiestnenej pri viacúčelovom ihrisku zodpovedá osoba porušujúca
tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
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4. Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný vstupovať na viacúčelové ihrisko iba cez
vstupnú bránu.
5. Zakazuje sa:
1. fajčiť v priestore ihriska a zakladať oheň v celom športovom areáli,
2. nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli,
3. preliezať a podliezať oplotenie viacúčelového ihriska, preliezať cez mantinely,
4. poškodzovať majetok športového areálu a vybavenie ihriska,
5. vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vstupnú bránu,
6. konzumovať jedlá a nápoje v priestore ihriska,
7. znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami,
8. vodiť psov do areálu ihriska, vstupovať na ihrisko v inej obuvi, ako je určená na
tento povrch, v zablatenej a inak znečistenej obuvi, na kolieskových korčuliach
a na bicykloch.
6. Maloleté deti musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.
7. Každý užívateľ ihriska je povinný udržiavať na ihrisku a v jeho okolí čistotu, poriadok a nočný
pokoj.
§ 4 - PREVÁDZKOVÉ USTANOVENIA
1. Prevádzkové hodiny viacúčelového ihriska:
Pondelok – Nedeľa od 8.00 hod. do 21.00 hod.
V zimnom období (od 01. 12. do 28. 02.) so súhlasom prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. Užívanie ihriska pre užívateľov s trvalým pobytom v obci Sedliská je bezplatné, ak tento
prevádzkový poriadok neustanovuje inak.
4. Ak presiahne počet užívateľov ihriska bez trvalého pobytu v obci Sedliská 50 %, užívanie
ihriska je v takomto prípade spoplatnené:
a) sumou 10 eur/hod v prípade užívateľov do 18 rokov,
b) sumou 20 eur/hod v prípade užívateľov nad 18 rokov.
Užívatelia sú povinní dopredu nahlásiť rezerváciu ihriska u prevádzkovateľa. Úhradu za
prenájom ihriska podľa § 4 ods. 4 je potrebné uhradiť prevádzkovateľovi vopred.

§ 5 - TIESŇOVÉ VOLANIA
1. Telefónne linky pre záchranné služby:

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

§ 6 - OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže prevádzkovateľ uložiť pokutu do výšky
6 638 €.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej
správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 50 €.
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§ 7 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Výnos z úhrad podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je príjmom rozpočtu obce
Sedliská.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo obecné zastupiteľstvo v Sedliskách na svojom
zasadnutí dňa 24.4.2020 uznesením č. 02/2020.
3. Pri uplatňovaní tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vychádza z ustanovenia zákona
č. 282/2002 Zb. v znení neskorších predpisov a zmien.
4. Zmenu tohto VZN schválilo OZ obce Sedliská na svojom zasadnutí 24.4.2020 uznesením
číslo 26/2020.

V Sedliskách, dňa 24.4.2020
Mgr. Matej Sabol
starosta obce

Vyvesené dňa: 25.4.2020

Podpis: ..........................

Zvesené dňa :

Podpis: ..........................

11.5.2020
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