
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska  
v Melčiciach – Lieskovom 

areál ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele  č. 308/1 v katastrálnom území obce Melčice –     

 Lieskové v areáli Základnej školy s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové          
377. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry.  
Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 x 
18 m. 
 

2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Melčice – Lieskové.  
 
3. Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) prevádzkuje Obec Melčice – Lieskové a počas  
    vyučovania aj ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice - Lieskové. 
 
4. Starosta obce poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať 
    prevádzku MI. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania       
    v Základnej škole s materskou školou Jána Smreka, Melčice - Lieskové za účelom  
    zabezpečenia prevádzky daného objektu. 
 
5. 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 účelovo určené. 
 
3. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to:  malý futbal, nohejbal, 
    volejbal, tenis a hádzanú. 
 
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových 
    hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné 
    zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ). 
 

Čl. 3 
Organizačné ustanovenia 

 
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý 

užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje 
povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok.  

 



2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené. 
Deti do 12 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len v sprievode dospelej osoby. 

 
3. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu, prípadne inej poverenej osoby. 

Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou 
vykázaná. Meno správcu bude uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI. 

 
4. Každý užívateľ je povinný: 

 
a) dodržiavať prevádzkový poriadok MI, 
b) oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI, 
c) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, 

alebo poškodeniu majetku obce, školy. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré 
vznikli nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel 
jeho pričinením, za maloletú osobu zodpovedá jeho zákonný zástupca, 

d) vstupovať do areálu školy a priestoru MI výhradne cez vstupné brány, 
e) pri vstupe na plochu MI používať vhodnú čistú športovú obuv, nesmú sa používať 

kopačky a topánky s podpätkom, 
f) v priestoroch MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok, 
g) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI, 
h) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku 

 
5. Je prísne zakázané: 
 
a) vodiť psov a iné zvieratá do areálu školy a priestoru MI, 
b) pohybovať sa v celom areáli školy a v priestore MI na bicykloch, kolieskových 

korčuliach skateboardoch atď. 
c) v celom areáli školy !!!!, resp. MI je prísny zákaz fajčenia a požívania 

alkoholických nápojov vrátane toxických, omamných a psychotropných látok, 
d) vstupovať do priestoru MI so zmrzlinou, žuvačkami a nápojmi, či potravinami, 
e) vstupovať do ostatných priestorov ZŠ s MŠ, najmä na detské ihrisko (vstup je 

povolený len deťom  do 8 rokov v sprievode dospelej osoby), 
f) preliezať a preskakovať mantinely MI, 
g) prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky 

a chemikálie. 
 
6.    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 a vyvodí hneď dôsledky. 
   
7.    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 nedokážu odolávať priamym –nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a      
       lopty, šplhaniu, násilnému vracaniu lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za     
       nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä prepínaním sietí sa skracuje     
       ich životnosť. 
 
8.    Na MI treba používať povolené športové náradie – halová lopta, tenisové rakety, lopta na      
       volejbal, hádzanú, atď... 
 



 
Čl. 4 

Prevádzkové ustanovenia 
 

 
  1. Prednostné používanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI: 
      - MI je prednostne k dispozícii pre aktivity ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové, 
      - rezervácie, 
      - záujemcovia bez rezervácie – uprednostnené budú deti a mládež do 18 rokov. 
 
 2.  Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa    
      záujmu užívateľov. Úpravu prevádzkových hodín musí oznámiť starostovi obce. 
 
3. Prevádzkové hodiny MI: 
 

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov). 
 
08.00 hod. – 16.00 hod. - pre potreby školy a žiakov školy ZŠ s MŠ 

16.00 hod. – 20.00 hod. - Verejnosť - deti a mládež od 12 do 18 rokov, nad 18 rokov,  

                                          rezervácie  

 

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov). 

09.00 hod. – 21.00 hod. Verejnosť - deti v sprievode dospelej osoby do 12 rokov, deti a          

                                        mládež  od 12 do 18 rokov, nad 18 rokov,  rezervácie 

 

Sobota – Nedeľa. 

09.00 hod. – 21.00 hod. Verejnosť - deti a mládež do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,      

                                        deti a mládež od 12 do 18 rokov, nad 18 rokov, rezervácie 

 

4. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu  
so súhlasom správcu MI využívať aj iní záujemcovia (inej kategórie). 
 

 
5. Rezervácie sú spoplatnené nasledovne: 
 

I.  Deti a mládež do 18 rokov využíva ihrisko bezplatne, v prípade záujmu použitia  
     sietí  je  potrebné deň dopredu dohodnúť rezerváciu. 
 

        II. Pre obyvateľov obce: 
              a) 3 € / hod. bez využitia umelého osvetlenia, bez použitia sietí, 
              b) 5 €/  hod. bez využitia umelého osvetlenia, s použitím sietí, 
              c) 7 € / hod s využitím umelého osvetlenia 
 
 



       III. Cudzí ob čania a obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci: 
              a) 5 € / hod. bez využitia umelého osvetlenia, bez použitia sietí, 
              b) 7 €/  hod. bez využitia umelého osvetlenia, s použitím sietí, 
              c) 10 € / hod s využitím umelého osvetlenia 
 
 
  6. Rezerváciu MI je potrebné najneskôr deň dopredu dohodnúť v čase od 7.00 hod. do 15.00  
      hod. s obecným úradom na  t.č. 64 902 98, 0905 345 389. 
 
  7. Platbu za prenájom MI v prípade rezervácie, používania sietí, osvetlenia je potrebné     
      uhradiť na mieste. Obec Melčice – Lieskové vedie evidenciu o používaní MI  
      a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Spoplatniť prenájom MI je možné iba na  
      2 hodiny denne. 
  

Čl. 5 
Tiesňové volania 

 
Telefónne linky pre záchranné služby: 

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

 
 

Čl. 6 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Svojvoľný vstup do areálu školy sa bude považovať ako vniknutie do cudzieho 

areálu. 
 

2. V prípade, že budeme  v areáli  nachádzať porozhadzované 
odpadky, plastové fľaše a podobne, bude areál školy 
zatvorený. 

 
 

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva starosta  
    obce alebo poverená osoba. 
 
 
 
V Melčiciach – Lieskovom dňa 6. 7. 2010 
Ing. Miroslav Matiáš, starosta obce 


