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Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Lovča č. 1/2016 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Lovča 
 
Obec Lovča na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods.2 zákona NR SR č. 138/1991Zb. majetku obcí v 
znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovča - 
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Lovča. 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
Zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Lovči vydáva podľa § 6 zák. SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcelách C-KN č. 20 a 21/1, v k. ú. Lovča. 
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska (ďalej len „MI“) je Obec Lovča. 
3. O prevádzku ihriska sa stará osoba poverená správou a údržbou multifunkčného ihriska 

(ďalej len „správca“). 
4. Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (ďalej len „užívateľ“). 
5. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez 

výnimky ho dodržiavať. 
6. MI poskytuje možnosti pre športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, 

tenis, bedminton, florbal. 
7. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené, v súlade 

s dobrými mravmi. 
 

Článok 2 
Technický popis Multifunk čného ihriska v Lovči 

 
1. Multifunkčné ihrisko  je obdĺžnikového tvaru s celkovými základnými rozmermi 20,00 x 

40,00 m, ktoré sú rozšírené pre umiestnenie bránok na každej bočnej strane. Ihrisko je po 
obvode ohraničené mantinelmi do výšky 1m a sieťami do výšky 5m. Povrch hracej plochy  
ihriska je z umelej trávy s dĺžkou vlákna 20mm, presypaný pieskom. Na hracej ploche sú 
vyznačené čiary pre volejbal a tenis. 

 
2. Osvetlenie ihriska je na 6 stĺpoch výšky 5,5 metra s 12 halogénovými reflektormi 

s výkonom jedného reflektora 150W. Ovládanie svietidiel je umiestnené na rozvádzačovej 
skrinke na stĺpe osvetlenia ihriska. 
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3. Do ihriska sa vstupuje dvomi uzamykateľnými bránkami. 
4. Súčasťou multifunkčného ihriska je aj inventár – stĺpy na upevnenie siete, športová sieť. 
 
 

Článok 3 
Organizačné ustanovenia a pokyny pre užívateľov 

 
1. Organizačné ustanovenia 

1.1. Prevádzkové hodiny MI sú denne od 8:00 do 21:45. Prevádzkovateľ si vyhradzuje 
právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 

1.2. Použitie MI vyhradené pre jednotlivé skupiny užívateľov je vyznačené na Kalendári 
využitia MI. Kalendár využitia MI je umiestnený na vývesnej tabuli umiestnenej pri 
vchode na MI. 

1.3. Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich 
rodičov, prípadne osoby vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov. Žiaci Základnej 
školy v Lovči a Materskej školy v Lovči počas vyučovania vstupujú na MI len v 
sprievode učiteľa. Členovia družstiev Telovýchovnej jednoty v Lovči vstupujú na MI 
v sprievode trénera. 

1.4. Sociálne zariadenie pre užívateľov MI je k dispozícii v budove, ktorá je súčasťou 
športového areálu. V čase prevádzkovania MI majú užívatelia ihriska k dispozícii 
lekárničku prvej pomoci vybavenú potrebným základným zdravotníckym materiálom. 

1.5. Termín využitia MI si užívateľ vopred dohodne a rezervuje so správcom. 
1.6. Používanie športového náradia na športovej ploche je možné len obvyklým 

spôsobom. 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.  

1.7. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať 
každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. 

 
2. Pokyny pre užívateľov MI: 
 

2.1. Pred začatím hry sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá a nepoškodená. 
2.2. Správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na 

zdraví alebo poškodeniu majetku obce, dodržiavať zásady slušného správania, 
zamedziť neprimeranému hluku a v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu 
a poriadok. 

2.3. Používať len čistú športovú obuv s plochou gumovou podrážkou. 
2.4. Osoba ktorá svojím správaním poškodí MI alebo jeho príslušenstvo, nahradí 

spôsobenú škodu. Za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca. 
 
 
3. Zakázané je: 

3.1. vodenie zvierat do priestoru MI, 
3.2. používanie kopačiek, topánok s podpätkom, alebo kovovými hrotmi, 
3.3. vstupovať do priestoru MI s nápojmi či potravinami, sklenenými fľašami a nádobami  
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3.4. pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach po 
hracej ploche MI, 

3.5. pohybovať sa po hracej ploche motorovými vozidlami, ktoré nie sú určené na údržbu 
či prevádzku MI, 

3.6. v areáli MI fajčiť, používať alkoholické nápoje, toxické a omamné látky, 
3.7. manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami, manipulovať alebo 

používať na ihrisku predmetmi s ostrými hranami, preliezať a preskakovať mantinely 
MI, šplhať sa alebo inak manipulovať s ochrannou sieťou, šplhať a liezť po nosných 
konštrukciách bránok a stĺpov 

3.8. vykonávať športové aktivity na hracej ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená, 
3.9. poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť oplotenie, mantinely a 

vybavenie ihriska. 
 

Článok 4 
Poplatok za služby spojené s užívaním multifunkčného ihriska 

 
1. Užívatelia okrem osôb v čl. 4 bod 2 tohto VZN uhradia poplatok za použitie MI podľa 

cenníka, ktorý je prílohou č. 1 tohto VZN, na mieste správcovi pred začatím športovej 
aktivity alebo bezodkladne po jej ukončení. 

2. Od poplatku za služby spojené s užívaním MI sú oslobodení: 
 

2.1. Deti, mládež do 18 rokov a ich zákonní zástupcovia vo vyhradenom čase, 
2.2. Žiaci Základnej školy a žiaci Materskej školy v Lovči počas vyučovania, 
2.3. Družstvá Telovýchovnej jednoty v Lovči, 
2.4. Dobrovoľný hasičský zbor v Lovči. 
 

3. V prípade nepriaznivého počasia alebo ak nastane okolnosť, ktorá zabráni užívateľovi 
plnohodnotne využiť MI na dohodnutý účel zo strany prevádzkovateľa MI, vybratý 
poplatok resp. jeho pomerná časť bude užívateľovi vrátená, alebo užívateľ využije MI 
v náhradnom termíne úmerne poplatku za nevyužitý čas. 
 

 
Článok 5 

Osoba poverená správou a údržbou multifunkčného ihriska 
 
1. Prevádzku MI riadia a za areál zodpovedá osoba poverená správou a údržbou 

multifunkčného ihriska (ďalej „správca“). Bez vedomia správcu je vstup užívateľov na MI 
zakázaný. 

2. Správcu ihriska určuje starosta obce. Meno správcu a telefónny kontakt sú uvedené na 
vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisko. 

3. Povinnosti správcu ihriska: 
3.1. zabezpečuje prevádzku ihriska a dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku, 

odomyká a uzatvára areál multifunkčného ihriska, 
3.2. stará sa o čistotu okolia ihriska a dbá o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov 

starostu obce a pokynov prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom, 
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3.3. vyberá poplatok za užívanie ihriska a odvádza ho obci, 
3.4. vedie dokumentáciu „Prevádzka Multifunkčného ihriska v Lovči“, do ktorej zapisuje 

vybratý nájom, údržby a opravy MI a „Kalendár využitia Multifunkčného ihriska v 
Lovči“, do ktorého zapisuje záujemcov o využitie MI, 

3.5. je povinný vykázať užívateľa z ihriska pri nedodržiavaní tohto prevádzkového 
poriadku, prípadne vstup na ihrisko užívateľovi na určitú dobu neumožniť, 
zabezpečuje informovanosť užívateľov o tomto prevádzkovom poriadku, 

3.6. vykonáva drobné opravy, o vzniknutých škodách a potrebe opráv, ktorých realizáciu 
nie je možné vykonať svojpomocne bezodkladne informuje starostu, 

3.7. dbá o dodržiavanie BOZP. 
4. V prípade svojej neprítomnosti môže správca so súhlasom obce na nevyhnutný čas 

poveriť správcovstvom inú osobu, ktorej telefónny kontakt uvedie na tabuli umiestnenej 
pri vstupe ihriska. 

5. Správca za svoju prácu poberá finančnú odmenu. 
 
 

Článok 7 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 
6638,78 €. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce 
dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania 
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. 
 
2. Fyzickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 33,19 €. 
Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, 
kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania 
opodstatňujúceho uloženie pokuty. 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo 
poverený zamestnanec obecného úradu. 
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych 
predpisov. 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Lovči dňa 24. 6. 2016 uznesením č. 35 a nadobúda účinnosť dňom 9. 7. 2016. 
. 
 

Ondrej Bahno 
starosta obce Lovča 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Lovča č. 1/2016 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Lovča 
 

Príloha č. 1: 
 

Cenník za použitie Multifunkčného ihriska a súvisiaceho inventáru 
 

 
 
Poplatok za hodinové využívanie športovej plochy a príslušenstva: 
 

hracia plocha   1,50 € - osoba/hodina 
sprchy    1,00 €/osoba 
osvetlenie ihriska  2,00 €/hodina 
futbalová/volejbalová lopta 1,00 €/hodina 

 
 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lovči, dňa 24. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 

Ondrej Bahno 
Starosta obce 

 
 

 


