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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Priepasné ktorým sa vydáva  
Prevádzkový poriadok futbalového ihriska, Prevádzkový poriadok detského ihriska  

a Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska s umelou trávou 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydávajú Prevádzkový poriadok 

futbalového ihriska v Priepasnom (ďalej len „prevádzkový poriadok futbalového ihriska“)  uvedený 
v prílohe č. 1 tohto VZN, Prevádzkový poriadok detského ihriska (ďalej len „prevádzkový poriadok 
detského ihriska“) uvedený v prílohe č. 2 tohto VZN a Prevádzkový poriadok viacúčelového 
športového ihriska s umelou trávou (ďalej len „prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska 
s umelou trávou“) uvedený v prílohe č. 3 tohto VZN, ktoré upravujú práva a povinnosti Obce 
Priepasné (ďalej len „obec“), ako vlastníka a prevádzkovateľa futbalového ihriska, detského ihriska 
a ihriska s umelou trávou (spolu ďalej len „ihriská“), práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 
zdržujúcich sa na ihriskách, spôsob používania a prevádzkovú dobu ihrísk. 

2) Futbalové ihrisko v Priepasnom je vo vlastníctve obce, nachádza sa na parc. 15308/4 v k.ú. 
Priepasné, (ďalej len „futbalové ihrisko“). 

3) Detské ihrisko v Priepasnom je vo vlastníctve obce, nachádza sa na parc. č. 15307/2 v k.ú 
Priepasné, (ďalej len „detské ihrisko“).  

4) Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou v Priepasnom je vo vlastníctve obce, nachádza  
sa na parc. č. 15308/17 v k.ú. Priepasné, (ďalej len „ihrisko s umelou trávou“).   

5) Sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku v Priepasnom je vo vlastníctve obce, nachádza  
     sa na parc. č. 15308/5 v k.ú. Priepasné, (ďalej len „prevádzková budova“). 

6) Ihriská slúžia pre verejnosť. 
Článok 2 

Prevádzkovanie ihrísk 
 

1) Obec vykonáva prevádzku, kontrolu a dozor nad dodržiavaním ustanovení prevádzkových poriadkov 
prostredníctvom zamestnancov obecného úradu, správcu ihriska, poverenej osoby, starostu obce 
a poslancov obecného zastupiteľstva. Prevádzkou ihrísk môže obec poveriť inú právnickú osobu 
alebo fyzickú osobu. 
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2) Prevádzkovateľ zodpovedá za chod ihrísk, ich údržbu, čistotu a poriadok. 
 

Článok 3 
Sankcie 

 
1) Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku vydaného týmto nariadením, 

 sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, za ktorý sa môže uložiť pokuta do 33 EUR. 

2) V prípade škody spôsobenej na zariadeniach a priestoroch ihrísk nie je týmto VZN dotknutá 
zodpovednosť osoby za náhradu škody.  

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Prevádzkovateľ zabezpečí trvalé umiestnenie príslušného prevádzkového poriadku podľa prílohy tohto 
VZN na viditeľnom mieste pri vstupe na futbalové ihrisko, detské ihrisko a ihrisko s umelou trávou. 

2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia a prevádzkových poriadkov možno urobiť len nariadením. 
3) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom dňa 27.9.2012 
4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 12.10.2012. 

 
Príloha č. 1: Prevádzkový poriadok futbalového ihriska 
Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok detského ihriska 
Príloha č. 3: Prevádzkový poriadok viacúčelového športového ihriska s umelou trávou 
 
 
 
 
                                                                                                  ...............................................  
                                                     starosta obce 
 
 
Vyvesené dňa:  5.9.2012 
Zvesené dňa : .....................  
Účinnosť dňa : 12.10.2012 
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Príloha č. 1 k VZN č. 1/2012 obce Priepasné 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK FUTBALOVÉHO IHRISKA 
 

I. 
Predmet úpravy 

 
Prevádzkový poriadok futbalového ihriska (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje práva a povinnosti 
Obce Priepasné (ďalej len „obec“), ako vlastníka futbalového ihriska, práva a povinnosti prevádzkovateľa a 
fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na futbalovom ihrisku (ďalej len „návštevník“), podmienky 
využívania a prevádzkovú dobu futbalového ihriska. 
Futbalové ihrisko tvorí hlavná trávnatá hracia plocha, vedľajšie trávnaté hracie plochy, a zariadenie ihriska. 
 
 

II. 
Prevádzková doba 

 
1) Futbalové ihrisko slúži pre verejnosť a potrebám futbalových družstiev Telovýchovnej jednoty Slovan 

Priepasné (ďalej len „TJ Slovan Priepasné“). 
2) Futbalový ihrisko je prístupný verejnosti počas celého roka nasledovne: 

- od 1. apríla do 30. septembra v čase od 800 – 2100 hod. 
- od 1. októbra do 31. marca v čase od 1000 – 1700 hod. 

3) V čase tréningov a stretnutí futbalových družstiev TJ Slovan Priepasné môže byť prístup na ihrisko 
v nevyhnutnej miere obmedzený. Futbalové družstvá TJ Slovan Priepasné majú právo na prednostné 
využívanie futbalového ihriska.   

 
III. 

Povinnosti prevádzkovateľa 
 

1) Prevádzkovateľ futbalového ihriska zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení ihriska  
ako je kosenie trávnatých plôch v ihrisku, údržba lavičiek a priestorov pre divákov, údržba hracích 
plôch, pričom dbá najmä na čistotu a poriadok.  

2) Obec zabezpečuje výstavbu a modernizáciu futbalového ihriska v rámci svojich finančných možností. 
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IV. 

Povinnosti návštevníkov 
 

1) Návštevník futbalového ihriska (ďalej len „FI“) je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok 
a musí sa správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení FI, znečisťovaniu priestoru FI 
a neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov FI. 

2) Návštevník FI je povinný sa pri vstupe na trávnaté hracie plochy riadiť pokynmi správcu ihriska. 
Správcu ihriska určí prevádzkovateľ FI a jeho meno oznámi na viditeľnom mieste pri vstupe  
na futbalové ihrisko.   

3) Správca ihriska je oprávnený návštevníkom určiť, z dôvodov údržby a ochrany trávnatých plôch, 
rozsah využívania a miesto trávnatej hracej plochy na ktorom môžu vykonávať športové aktivity. 
V prípade nebezpečenstva poškodenia hracej plochy môže správca ihriska vstup na trávnatú hraciu 
plochu zakázať. 

4) V priestore FI je zakázané: 
a) vstupovať do priestoru bránkovísk hlavnej  trávnatej hracej plochy, 
b) vstupovať na mokrú hlavnú trávnatú hraciu plochu, 
c) vstupovať na hlavnú trávnatú hraciu plochu bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom, 
d) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do priestorov FI,  
e) konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať  

do priestorov FI v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 
f) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť zariadenia FI (prevádzkovú budovu, šatne, 

striedačky, lavičky, bránky a pod.) a trávnaté hracie plochy.  
5) V čase konania futbalových stretnutí sú návštevníci FI povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov 

futbalových stretnutí  a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní 
verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí. 

 
V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3 Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce Priepasné č. 1/2012 a ďalších právnych predpisov . 

2) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Obce Priepasné  
č. 1/2012 s účinnosťou od 1.septembra 2012. 

 
Prevádzkovateľ futbalového ihriska: TJ SLOVAN PRIEPASNÉ 
Správca futbalového ihriska:             Ján Potúček a Martin Mosnáček 
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Príloha č. 2 k VZN č. 1/2012 obce Priepasné 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA 
 

I. 
Predmet úpravy 

 
Predmetom úpravy tohto prevádzkového poriadku sú podmienky prevádzkovania detského ihriska (ďalej len 
„DI“) v obci Priepasné, práva a povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti návštevníkov uvedeného zariadenia, 
kontrola a údržba DI. 

II. 
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
1) Obec (ďalej len „obec“) zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení DI, pričom dbá  

na udržiavanie čistoty a poriadku DI.  
2) DI musí podľa platných právnych predpisov spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Ide hlavne  

o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov, povrchu DI 
tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky. 

3) Z tohto dôvodu prevádzkovateľ zabezpečí: 
a) Do 31. marca príslušného kalendárneho roka vykonanie hlavnej ročnej kontroly hracích prvkov 

vrátane vykonania potrebných opráv. Následne bude na najbližšie zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva podaná správa o výsledku hlavnej ročnej kontroly. O vykonaní kontroly vypracuje 
správu, o vykonaní potrebných opráv vyhotoví záznam v Prevádzkovom denníku. 

b) Raz mesačne počas prevádzkovej doby je vykonávaná operatívna kontrola DI s dôrazom  
na preverenie prevádzky a stability zariadení na DI, funkčnosti hracích prvkov, neporušenosti 
bezpečnostných náterov, materiálov. Z kontroly je vykonaný záznam v Prevádzkovom denníku. 

c) Jedenkrát za týždeň počas prevádzkovej doby sa bude vykonávať vizuálna rutinná kontrola  
na zistenie zrejmých zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť ako následok vandalizmu, 
používania alebo vplyvov poveternosti na zariadeniach DI. Z kontroly je vykonaný záznam  
v Prevádzkovom denníku. 

 
III. 

Prevádzková doba 
 

1) DI slúži pre verejnosť, predovšetkým však spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času 
detí.  
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2) DI  je prístupné počas roka verejnosti nasledovne:  
            - od 1. apríla do 31. októbra v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod. 
            - od 1. novembra do 31. marca od 8.00 hod. do 18.00 hod. 
 

IV. 
Povinnosti návštevníkov 

 
1) Návštevník DI je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho 

konanie neviedlo k ničeniu zariadení DI, znečisťovaniu priestoru DI a neohrozovalo svojím správaním 
ostatných návštevníkov DI. 

2) Vstup do priestoru DI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. 
3) Vstup dieťaťa do 7 rokov na DI je povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. 

4) Nie je povolené používať hracie prvky v nevhodných klimatických podmienkach: dážď, sneh, ľad,  
kedy je možnosť úrazu z dôvodu pošmyknutia.   
 

5) V priestore DI je prísne zakázané : 
a) konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať  

do priestorov DI v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 
b) donášať a používať nádoby zo skla, ostré predmety ako i iné predmety, ktoré by mohli 

 byť príčinou zranenia návštevníkov DI, 
c) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do ihriska DI, 
d) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie herné prvky a zeleň v priestore DI, 
e) mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa herného prvku a plochy v priestore 

DI. 
f) liezť po vrchných prvkoch konštrukcií a užívať hracie prvky iným než určeným spôsobom 
g) vstup s bicyklom alebo iným mechanizmom 
h)  

6) Návštevníci sú povinní poškodenie hracích prvkov a zariadení DI bezodkladne hlásiť na Obecnom 
úrade v Priepasnom. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3 Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Priepasné č. 1/2012  a ďalších právnych predpisov . 
2) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Obce Priepasné 

č.1/2012 s účinnosťou od 12.10.2012. 
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Príloha č. 3 k VZN č. 1/2012 obce Priepasné 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK IHRISKA S UMELOU TRÁVOU 
 

I. 
Predmet úpravy 

 
Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje práva a povinnosti 
Obce Priepasné (ďalej len „obec“), ako vlastníka ihriska s umelou trávou, práva a povinnosti prevádzkovateľa  
a fyzických a právnických osôb užívajúcich ihrisko s umelou trávou (ďalej len „užívateľ“), podmienky 
využívania a prevádzkovú dobu ihriska s umelou trávou. 
Ihrisko s umelou trávou je nekryté ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, ohraničené  mantinelmi  
a ochrannými sieťami po obvode ihriska, určené pre futbal, volejbal, nohejbal a iné športové hry. 
 

II. 
Užívanie a prevádzková doba 

 
1) Ihrisko s umelou trávou slúži pre verejnosť a potrebám futbalových družstiev  Telovýchovnej jednoty 

Slovan Priepasné (ďalej len „TJ Slovan Priepasné“). 
2) Ihrisko s umelou trávou môžu užívatelia prenajať za odplatu, t.j. nájomné, ktorého výšku stanoví v 

cenníku jeho prevádzkovateľ. Futbalové družstvá TJ Slovan Priepasné, deti a mládež do veku 18 
rokov s trvalým pobytom v obci majú právo užívať ihrisko s umelou trávou bezodplatne.  

3) Nájomné sa uhrádza prevádzkovateľovi vopred a vzťah medzi užívateľom a prevádzkovateľom ihriska 
s umelou trávou sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájme, pričom užívateľ 
sa zaväzuje rešpektovať pravidlá upravené týmto prevádzkovým poriadkom. 

4) Futbalové družstvo TJ Slovan Priepasné majú právo na prednostné užívanie ihriska s umelou trávou. 
Užívanie ihriska s umelou trávou je povolené v rámci otváracích hodín alebo po dohode so správcom 
ihriska, resp. osobou poverenou dozorom (ďalej len „poverená osoba“) aj mimo otváracích hodín. 
Mená, adresy a kontaktné údaje správcu ihriska a poverenej osoby oznámi prevádzkovateľ na 
viditeľnom mieste pri vstupe na ihrisko s umelou trávou. 

5) Otváracie hodiny ihriska s umelou trávou sa stanovujú nasledovne: 
a) v období od 1. októbra do 31. marca: 
-  v pracovných dňoch v čase od 1400 – 1700 hod. 
- v dňoch pracovného pokoja a v dňoch školských prázdnin v čase od 1000 – 1700 hod. 
b)  v období od 1. apríla do 30. septembra je možné užívať ihrisko s umelou trávou len po dohode  

so správcom ihriska, resp. poverenou osobou. 
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6) Vstup a užívanie ihriska s umelou trávou mimo otváracích hodín a bez súhlasu 
správcu ihriska, resp. poverenej osoby je zakázané. 

7) Správca ihriska, resp. poverená osoba vedie evidenciu záujemcov o užívanie 
ihriska s umelou trávou a je povinný zverejniť a aktualizovať časový harmonogram 
využívania ihriska s umelou trávou. Časový harmonogram využívania ihriska 
s umelou trávou je pre užívateľov záväzný. 

 
III. 

Povinnosti prevádzkovateľa 
 

1) Prevádzkovateľ ihriska s umelou trávou zabezpečuje pravidelnú údržbu umelého trávnatého povrchu, 
oplotenia, ochranných sietí a príslušenstva (bránky, siete a pod.) pričom dbá na čistotu a poriadok.  

 
IV. 

Povinnosti užívateľov 
 

1) Užívateľ ihriska s umelou trávou  je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať 
tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení ihriska s umelou trávou, znečisťovaniu priestoru 
ihriska s umelou trávou a neohrozovalo svojím správaním ostatných užívateľov. 

2) Užívateľ je povinný pri vstupe na ihrisko s umelou trávou riadiť sa taktiež pokynmi správcu ihriska 
a poverenej osoby.  

3) Užívateľ ihriska s umelou trávou je ďalej povinný najmä: 
a) používať vhodnú športovú obuv, t.j. predovšetkým turfové, lisované a gumotextilové kopačky. 

Používanie kolíkových kopačiek a kopačiek s kovovými hrotmi je zakázané, 
b) vstupovať do priestoru ihriska s umelou trávou výhradne cez vstupné brány, 
c) dodržiavať časový harmonogram využitia ihriska 
d) bezodkladne oznámiť správcovi akékoľvek poškodenie priestoru ihriska vrátane  jeho 

príslušenstva na telefónne číslo 0907747667. 
 

4) V priestore ihriska s umelou trávou je zakázané 
e) násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na oplotenie ohraničujúce ihrisko 

s umelou trávou, 
f) ťahať, šplhať sa alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na ochranné siete ohraničujúce ihrisko 

s umelou trávou,  
g) fajčiť a parkovať akékoľvek motorové a nemotorové dopravné prostriedky a to aj v priestore 

 2 m od ohraničenia ihriska s umelou trávou,  
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h) konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať  
do priestorov ihriska s umelou trávou v stave pod vplyvom alkoholu, omamných 
a psychotropných látok, 

i) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá, 
j) vstupovať na ihrisko s umelou trávou bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom. 

 
5) Užívateľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto prevádzkového poriadku a pravidiel 

bežného užívania športových zariadení.   
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3 Všeobecne 

záväzného nariadenia Obce Priepasné č. 1/2012  a ďalších právnych predpisov . 
2) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Obce Priepasné 

č.1/2012 s účinnosťou od 12.10.2012. 
 
Prevádzkovateľ  ihriska s umelou trávou:  Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné 
 
Správca futbalového ihriska:       TJ Slovan Priepasné 
Poverená osoba:                        Miroslav Wagner,  tel: 0911137806 
 
 
 
 
 
 


