
 

VZN č. 3  
 

OBEC  LUKOV  
 
 
 

Organizačný poriadok prevádzky multifunkčného ihriska  
v areáli ZŠ s MŠ Lukov  
 

1. Športové využitie multifunkčného ihriska 

1) Loptové hry: futbal, tenis, volejbal, nohejbal a basketbal 

 

2. Prevádzková doba a využitie multifunkčného ihriska 

1) Pondelok až piatok v čase od 7.15 – 15.00 hod. je ihrisko vyhradené 

bezplatne pre potreby základnej školy a materskej školy a pre potreby 

školského klubu, resp. pre deti pod dohľadom pedagógov a rodičov 

2) Využitie multifunkčného ihriska žiakmi je povolené iba pod 

dohľadom pedagógov alebo rodičov. Prípadný úraz v areáli ihriska 

počas školského vyučovania je považovaný za školský úraz 

3) Doba komerčnej prevádzky ihriska pre širokú verejnosť 

 
Pondelok až piatok: 15.30 – 20.00 hod 
Mládež do 15 rokov 15:30 – 17:30 hod 
Mládež od 15rokov a dospelý 17:30 – 20:00 hod 
Sobota: 10:00 – 20:00 hod 
Nedeľa: 10:00 – 19:00 hod 
V čase prázdnin a štátnych sviatkov: 10:00 – 20:00 hod 

 

3. Ceny za nájom multifunkčného ihriska 

 4 €  za 1 hodinu nájmu 

 za každú ďalšiu začatú polhodinu nájmu 2 € 

 zľava pre deti do 15 rokov 1,- € na hodinu nájmu, za každú ďalšiu 

začatú polhodinu 0,50 centov 

 od 15 rokov ako dospelí, pri kombinácií deti do 15 rokov a nad 15 

rokov do 18 rokov, platí sa ako pri dospelých 

 

4. Správa multifunkčného ihriska 
1) Správu a nájom multifunkčného ihriska riadia a usmerňujú riaditeľka školy 

a správca ihriska, ktorí sú zodpovední starostke obce. 
2) Osoby, ktoré sa v areáli MI pohybujú berú za svoje zdravie plnú 

zodpovednosť. 
3) Zodpovedajú i za škodu na majetku školy/obce spôsobenú svojim konaním 

v areáli MI. 
 



5. Povinnosti správcu multifunkčného ihriska 
1. Správca kontroluje dodržiavanie podmienok používania ihriska uvedených 

na informačnej tabuli a vyberá poplatky za nájom ihriska počas komerčnej 

prevádzky podľa stanoveného cenníka. 
2. Správca multifunkčného ihriska zabezpečuje: 

 verejný poriadok v areáli MI 

 ochranu zvereného majetku 

 evidenciu nájomcov a vyberanie poplatkov za nájom, ktoré týždenne 

predkladá starostke obce 

 prípravu ihriska pre jednotlivé športové disciplíny 

 výdaj potrebného športového príslušenstva a poučenie o jeho použití, 

prevzatie športového príslušenstva po použití 

 bezpečnosť prítomných 

3. Správca uzamyká prenajatý areál ihriska, od ktorého má zverené kľúče na 

podpis. 

4. Správca zabezpečuje celkovú údržbu areálu. 
5. Správca zodpovedá za ochranu areálu MI v čase nájmu. 

6. Správca bezodkladne hlási RŠ/starostke obce zistené poškodenia 

multifunkčného ihriska, prejavy vandalizmu a iné problémy v súvislosti s 

prevádzkou ihriska. 

7. V prípade nevhodného správania používateľa  ihriska správca ihneď vykáže 

takúto osobu z areálu multifunkčného ihriska 

8. Správca sa riadi týmto organizačným poriadkom a pokynmi RŠ a starostky 

obce. 
 

6. Povinnosti nájomcu multifunkčného ihriska 
1) Nájomca je povinný zaplatiť poplatok pred použitím multifunkčného 

ihriska. Pri objednaní ihriska na viac dní v mesiaci nájomca platí vopred na 

začiatku mesiaca. 

2) Zaplatením poplatku za prenájom multifunkčného ihriska v areáli školy 

nájomca vyjadruje súhlas s ustanoveniami tohto organizačného poriadku, 

textom uvedeným na informačnej tabuli multifunkčného ihriska a berie na 

seba záväzok riadiť sa nimi. 

 

7. Podmienky používania multifunkčného ihriska 
1) Komerčné používanie ihriska je povolené po zaplatení príslušného poplatku. 

2) Vstup na ihrisko je povolený iba v čistých teniskách, prípadne v špeciálnej 

obuvi vhodnej na umelý trávnik. Vstup na multifunkčné ihrisko vo 

futbalových kopačkách je prísne zakázaný!!! 
3) Deťom do 15 rokov je vstup na multifunkčné ihrisko povolený v sprievode 

dospelej osoby. 
4) V prípade spôsobenia škody na multifunkčnom ihrisku konaním nájomcu je 

plne zodpovedný nájomca ihriska. 
5) V areáli školy a priestoroch multifunkčného ihriska je prísne zakázané 

používať alkoholické nápoje a fajčiť. 



6) V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( vulgárne vyjadrovanie, 
neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných, používanie 
nevhodného športového náradia či nevhodnej obuvi, poškodzovanie majetku 
školy či iných osôb, používanie alkoholu a fajčenie a podobne) bude 
návštevník z areálu ihriska ihneď vykázaný bez nároku na vrátenie 
vstupného poplatku. 

7) Opakovanie priestupku u návštevníka areálu hlási správca RŠ alebo 
starostovi obce. Starosta obce má právo rozhodnúť o trvalom zákaze 
vstupu takejto osoby do areálu multifunkčného ihriska. 

8) Zodpovedná osoba za nájom ihriska je riaditeľka ZŠ Mgr. Zdenka Rohaľová 
u ktorej si možno rezervovať neskorší záujem o vstup alebo na tel. čísle 
0907 632 698. 

9) Mimo prevádzkových hodín sú vstup a používanie ihriska zakázané. 
 
 
 
 
 
V Lukove, dňa 29. 07. 2011                                                                
 

Ing. Jozefína Kramárová 
        starostka obce  

 
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5 dňa 29. júla 2011 pod bodom 
A/3 

 

VZN vyvesené : 29. 07. 2011  

Účinnosť od 08. 08. 2011 


