
OBEC BREZOV 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠPORTOVÉHO A VIACÚČELOVÉHO AREÁLU  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Na účely tohto prevádzkového poriadku športového a viacúčelového areálu (ďalej len „prevádzko-
vý poriadok“) sa rozumie, že športový a viacúčelový areál (ďalej len „ŠVA“) je areál pre prevádz-
kovanie aktivít - hry, šport, rekreácia a oddych obyvateľov či návštevníkov obce Brezov. 

2. Súčasťou ŠVA je: 
a) viacúčelové ihrisko s umelou trávou o rozmeroch 33 x 18 m (ďalej len „VI“), 
b) detské verejné ihrisko (ďalej len „DVI“), 
c) altánok, 
ktoré sa nachádzajú na parcelách 10/2, 11/1 a 11/2 v katastrálnom území obce Brezov. 

3. Správcom ŠVA je Obec Brezov (IČO 00321893), ktorá je jeho vlastníkom a prevádzkovateľom. 

Článok 2 
Všeobecné organizačné ustanovenia 

1. Každý užívateľ ŠVA je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstu-
pom do priestorov ŠVA a bez výnimky ho dodržiavať. 

2. V priestoroch ŠVA je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ŠVA prispôsobené. 
3. Užívateľom ŠVA sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestoroch ŠVA. 
4. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v priestoroch ŠVA vykonávať 

každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu. 
Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok 

5. Každý užívateľ ŠVA je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa (správcu). Po neuposlúchnutí 
jeho pokynov môže byť osoba z ŠVA s okamžitou platnosťou vykázaná. 

6. Užívateľ ŠVA 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 pri činením. Za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca. 

7. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravi-
diel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca. 

8. Každý užívateľ ŠVA je povinný v priestoroch ŠVA a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok 
a nočný kľud. Prípadné znečistenie priestoru a plochy ŠVA je povinný bezodkladne odstrániť. 

9. Deti do 15 rokov musia byť na ŠVA v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Správca nevyko-
náva dozor nad deťmi pri využívaní ŠVA. 

10. V priestoroch ŠVA je zakázané:  

a) vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných užívateľov ŠVA alebo užívateľov okoli-
tých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby, 

b) používať oplzlé slová a nadávky alebo inak ohrozovať mravnosť detí a mládeže, 
c) podávať, požívať a propagovať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, 
d) fajčiť a propagovať tabakové výrobky, 
e) vchádzať a zdržovať sa v areáli pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, 
f) používať zábavnú pyrotechniku a zakladať oheň, 
g) vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, horľavé látky, chemikálie, ostré a sklenené predmety 

a ďalšie predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, 
h) vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá, 
i) používať hracie, športové zariadenia v rozpore s jeho určením, 
j) poškodzovať hracie, športové a ostatné zariadenia,  
k) poškodzovať oznamovacie a informačné tabule, 
l) vchádzať a parkovať motorovými vozidlami, okrem vozidiel údržby prevádzkovateľa, 
m)  organizovať propagačné či reklamné akcie bez povolenia prevádzkovateľa ŠVA. 



11. V záujme bezpečnosti nikto okrem prevádzkovateľa a ním určených osôb nesmie zasahovať, upra-
vovať a opravovať hracie, športové a ostatné zariadenia ŠVA. 

Článok 3 
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou 

1. VI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, 
tenis, hádzanú a basketbal. 

2. Obsahom činnosti prevádzkovanej na VI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, pre-
vádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje ob-
čanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.). 

3. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru VI výhradne cez vstupné brány. 
4. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli VI zakázaný! 
5. V areáli VI je prísne zakázané: 
a) lezenie po basketbalových konštrukciách, vešanie sa na basketbalové koše, futbalové bránky 

a na volejbalové siete, lezenie na oplotenie a ochranné siete, 
b) fajčenie, používanie otvoreného ohňa a  alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok. 

Je zakázané vstupovať na VI pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, 
c) použitie sklenených fliaš a nádob, prinášať na VI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé 

látky a chemikálie, 
d) pohybovať na bicykloch a kolieskových korčuliach, 
e) vstupovať zo zmrzlinou, nápojmi, žuvačkami či potravinami. 
6. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv (napr.: tarfy, tenisky a pod.). Ne-

smú sa používať kopačky, obuv s klincami (tretry), topánky s podpätkom a pod., ktoré by 
mohli spôsobiť poškodenie povrchu – trávnika. 

 
 

Článok 4 
Detské verejné ihrisko 

1. DVI je miestom verejným a verejnosti prístupným. Je určené pre hry, šport, oddych, rozvoj duševnej 
a fyzickej aktivity detí za podmienok uvedených v tomto prevádzkovom poriadku. Pre príjemný a 
nerušený pobyt detí i ďalších návštevníkov dodržiavajte podmienky tohto prevádzkového poriadku.  

2. Jednotlivé časti ihriska sú určené pre deti do 12 rokov. Deti musia byť v doprovode osoby staršej 
ako 18 rokov. 

3. Ihrisko nepoužívajte, pokiaľ je šmykľavé a vlhké, namrznuté, je na ňom porucha alebo je inak vidi-
teľne poškodené. 

 
Článok 5 

Prevádzkové ustanovenia 
1. Prevádzkové hodiny VI: 

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov). 
08 00 hod. – 14 00 hod.  MŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov 
14 00 hod. – 16 00 hod.  verejnosť do 15 rokov 
16 00 hod. – 18 00 hod.   verejnosť bez rozdielu veku  
18 00 hod. – 21 00 hod.   rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov 
 
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov). 
09 00 hod. – 14 00 hod.  verejnosť do 18 rokov 
14 00 hod. – 16 00 hod. rezervovanie pre záujemcov 
16 00 hod. – 19 00 hod. verejnosť bez rozdielu veku 
19 00 hod. – 21 00 hod.  rezervovanie pre záujemcov  nad 18 rokov 
                     
Sobota – Nedeľa.  
10 00 hod. – 13 00 hod.  rezervovanie pre záujemcov  
13 00 hod. – 17 00 hod.  verejnosť do 18 rokov 



17 00 hod. – 21 00 hod. rezervovanie pre záujemcov  nad 18 rokov 
 
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 
3. V prípade nevyužitia VI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhla-

som správcu VI využívať aj iní záujemcovia (inej kategórie). 
4. Užívanie VI pre užívateľov nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci Brezov je spoplatnené iba 

v prípade, že bude použité osvetlenie VI a to podľa cenníka:  4,-€/1 hod. (4 svetlá);  6,-€/1 hod. (8 
svetlá). 

5. Užívanie  VI pre užívateľov s trvalým pobytom mimo obce  Brezov je spoplatnené podľa cenníka: 
Futbal:   10,- €/hod.  
Volejbal, basketbal:   7,- €/hod.  
Tenis, nohejbal:   7,- €/hod. 
Jednotlivec:    1,- €/hod. 
6. Poplatok za osvetlenie ihriska: 4,-€/1 hod. (4 svetlá);  6,-€/1 hod. (8 svetlá). 
7. Rezerváciu VI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom VI. 
8. Úhradu za prenájom VI je potrebné uhradiť vopred na obecnom úrade. Dlhodobý nájomca uzavrie 

nájomnú zmluvu. Správca VI vedie evidenciu o používaní VI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pok-
ladne obce. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu VI. 

Článok 6 
Tiesňové volania 

Telefónne linky pre záchranné služby: 

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

Článok 7 
Osobitné ustanovenia 

1. Právnickej osobe, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu 
do výšky 6638,- €. 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 kona-
nia opodstatňujúceho uloženie pokuty. 

2. Fyzická osoba, ktorá poruší tento prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku 
vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € orgánom štátnej správy, 
resp. blokovou pokutou obcou. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Brezove dňa 
10.12.2012, uznesením č. 5/2012 a nadobúda účinnosť dňom 11.12.2012. 

2. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku sa zrušuje prevádzkový poriadok viacúčelového 
ihriska schválený dňa 16.09.2009 uznesením č. 6/2009. 

V Brezove, 10.12.2012 

..................................................... 

                                                                         Ing. Juraj Horvat, v.r. 

                                                                        starosta obce                                                  


