Obec Oponice vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oponice
č. 6/2019
o prevádzkovom poriadku “Viacúčelového športového ihriska“.
Čl. 1
Všeobecne ustanovenia
1. Viacúčelové športové ihrisko (ďalej iba „ihrisko“) sa nachádza na parcele č. 193/21 k.ú.
Oponice.
2. Priestor ihriska tvorí povrch s umelou trávou a je ohraničený mantinelmi a oplotením.
Súčasťou priestoru ihriska sú bránky vybavené sieťkou a basketbalové koše (súhrnne majetok obce).
3. Ihrisko slúţi na prevádzkovanie športových aktivít obyvateľov a návštevníkov obce.
Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
4. Vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska je obec Oponice.
5. Uţívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska za účelom
vykonávania športových aktivít (ďalej iba „uţívateľ“).
6. Na ihrisku je dovolené vykonávať aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené (mini futbal,
volejbal, hádzaná a basketbal alebo individuálne športy ako tenis a nohejbal).
7. Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je spontánne osvojovanie si základov
loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, zaloţené na princípe
súťaţivosti (súťaţné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci
športových dní a pod. ).
Čl. 2
Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môţe na ihrisku vykonávať
kaţdý uţívateľ výhradne na vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodrţiavať prevádzkový poriadok.

2. Kaţdý uţívateľ ihriska je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa ihriska.
Porušovaním pokynov prevádzkovateľa ihriska je tento oprávnený uţívateľa vykázať
z priestoru ihriska.
3. Uţívateľ ihriska je povinný správať v priestoroch ihriska tak, aby jeho konaním alebo
nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, ţivote alebo poškodeniu majetku obce.
Uţívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. Za deti do 15
rokov túto zodpovednosť preberá ich zákonný zástupca.
4. Kaţdý uţívateľ je povinný vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstup.
5. V priestore ihriska je zakázaný pohyb na bicykloch, motocykloch a kolieskových
korčuliach.
6. Ţiaci materskej školy a základnej školy môţu vstúpiť do priestorov ihriska len v
sprievode učiteľa / učiteľky alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
7. Deti do 15 rokov majú vstup do priestorov ihriska povolený iba v sprievode dospelej
osoby.
8. Kaţdý uţívateľ ihriska je povinný v priestore ihriska a jeho okolí udrţiavať čistotu,
poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj.
9. Kaţdý uţívateľ je povinný pouţívať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa pouţívať
kopačky, topánky s podpätkom alebo iná nevhodná obuv, ktorá by mohla poškodiť
povrch ihriska.
10. Je zakázané vstupovať na ihrisko so zmrzlinou, nápojmi a potravinami.
11. Je zakázané vstupovať na ihrisko v znečistenej obuvi.
12. Je zakázané vstupovať na ihrisko s ostrými predmetmi, sklenými pohármi, fľašami
a predmetmi, ktoré pri poškodení zanechajú v umelej tráve časti s ostrými hranami.
13. Uţívanie ihriska je určené prednostne pre obyvateľov obce Oponice.
Čl. 3
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkový poriadok ihriska je zverejnený pri vchode do jeho priestorov.
2. Prevádzkové hodiny ihriska:
PONDELOK – PIATOK MIMO PRÁZDNIN A SVIATKOV
08.00 hod. – 12.00 hod. – Základná škola, Materská škola
12.00 hod. – 21.59 hod. – verejnosť
SOBOTA – NEDEĽA – PRÁZDNINY – SVIATKY
08.00.hod. – 21.59 hod. – verejnosť
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu prevádzkových hodín a zmenu uţívateľa.
4. Individuálne časy moţno dohodnúť s prevádzkovateľom ihriska.
5. Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť s prevádzkovateľom na t.č.+421/38 5317125.
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Čl. 4
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné sluţby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná sluţba
155 – záchranná zdravotnícka sluţba
158 – polícia
Čl. 5
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší toto všeobecne
záväzné nariadenie, obec uloţí pokutu do výšky 6.638 eur. Pokutu moţno uloţiť do
jedného roka odo dňa, kedy sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do
troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
2. Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oponiciach dňa
......................, uznesením č. .......... .

................................................................
Mgr. Milan Gál – starosta obce
Vyvesený návrh VZN dňa :
Schválené VZN dňa:
Vyhlásené VZN dňa:
Účinné VZN dňa:
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