
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO 
IHRISKA  S UMELOU TRÁVOU MŠ – MILOŠOVÁ 

A VÝŠKA NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM MI !
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia !
1. Multifunkčné ihrisko ( ďalej  len „ MI“ ) sa nachádza v tesnej blízkosti areálu 

Materskej školy v Milošovej na pozemku parc..č. KN 8562/1- zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2 860 m2 v k.ú. Čadca. Ide o  ihrisko s umelou trávou, oplotením, 
mantinelmi, osvetlením  a ostatným vybavením pre viaceré loptové hry rozmerov 
18x36m a slúži na športovanie a pohybové aktivity záujemcom o jeho využitie.  
Zároveň slúži na vyučovanie  telesnej výchovy, prevádzkovanie aktivít obyvateľov 
a mládeže mesta Čadca.  

2. Vlastníkom MI je Mesto Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom  Mestský úrad, Námestie 
slobody 30, 022 01 Čadca. 

3. Prevádzkovateľom a správcom MI je Mesto Čadca   ( ďalej len  
„ prevádzkovateľ“ ). 

4. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom (ďalej len „ zodpovedné osoby“), ktoré budú 
zabezpečovať prevádzku MI. 

5. Priestorom MI sa rozumie oplotený a uzamknutý areál MI spolu s hracou plochou 
vybavenou umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely, bránky, 
stožiare, osvetlenie, oplotenie), spevnené,  trávnaté, komunikačné  a obslužné plochy .  

6. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI za účelom 
vykonávania športových aktivít ( ďalej len „ užívateľ“) so súhlasom prevádzkovateľa 
MI. !!

Čl. 2 
Všeobecné ustanovenia !

1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto Prevádzkovým poriadkom (ďalej 
len“ prevádzkový poriadok“) a dodržiavať ho. 

2. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity (letné a zimné), a to najmä: 
malý futbal, volejbal, basketbal,  hádzanú, nohejbal, tenis, hokej. 

3. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov 
loptových hier, vykonávanie viacerých druhov športu založených na princípe 
súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov a zamestnancov v rámci 
športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové aktivity 
jednotlivcov, kolektívov a pod. ).  !!

Čl. 3 



Organizačné ustanovenia  !
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať 

každý užívateľ výhradne na vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje 
povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok.  

2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené podľa 
čl. 2, bod 2 a 3 a čl.3 ods. 1 tohto prevádzkového poriadku.  

3. Deti do 15 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len v sprievode a pod dohľadom  
dospelej osoby. 

4.   Užívateľ je povinný:  
      - dodržiavať prevádzkový poriadok ,  
      - oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom  ešte pred vstupom do  
        priestoru  MI,  
     - riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť  
       užívateľ z priestoru MI vykázaný. Meno správcu je uvedené  

  na vstupnej tabuli  MI, na ktorej je zároveň vyvesený aj  prevádzkový  
   poriadok,  
- správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme  
   na zdraví, alebo poškodeniu majetku mesta Čadca. Užívateľ je plne  
  zodpovedný za   škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu   
  zodpovedá jej zákonný zástupca,  
- bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom pries-  
   tore MI a jeho areálu,  
- vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne cez koridory na to   
  určené, vstupné brány,  nachádzajúce sa  na severovýchodnej  strane hracej   
   plochy ihriska,  
- pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv. Odporúčaná je obuv  
  označená: „SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“,  
- v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,  
- bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,  
- dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť  vzniku neprimeranému hluku. 

5.   Je prísne zakázané:  
     - vodiť psov a iné zvieratá do priestoru MI,  
     - pohybovať  sa, jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v  celom  
        priestore MI,  
      - v celom priestore MI fajčiť a požívať alkoholické nápoje vrátane toxických,  
        omamných a psychotropných látok,  
      - vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,  
      - používať sklenené fľaše a nádoby v priestore MI,  
      - prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé   
        látky a chemikálie,  
     - používať kopačky a inú obuv so štupľami, topánky s podpätkom,  
     - preliezať a preskakovať mantinely MI.  !!!



!
Čl. 4 

Prevádzkové ustanovenia !
1. Prevádzkové hodiny využívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy č.1 

tohto prevádzkového poriadku. 
2. Prednostné užívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu využitia MI :  

- MI je prednostne k dispozícii pre aktivity Mesta Čadca, jeho  príspevkových 
organizácií, Mestskej polície Čadca, škôl v pôsobnosti Mesta Čadca  a ich zariadení,  
- dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka alebo kalendárneho roka),  
- záujemcovia bez rezervácie – deti a mládež do 18   rokov. 

3. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je ihrisko k dispozícii na základe 
priebežných požiadaviek užívateľov. Tieto požiadavky sa uplatňujú objednávkou u 
prevádzkovateľa -  povereného správcu ihriska.  

4. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa 
záujmu užívateľov.  

5. V prípade   nevyužitia   MI  užívateľmi    stanovenými    týmto    prevádzkovým 
poriadkom   môžu so   súhlasom   správcu MI  využívať aj   záujemcovia z inej 
kategórie. 

6. Rezerváciu MI je potrebné  dohodnúť vopred s prevádzkovateľom / správcom MI. 
      7. Nájomné za užívanie MI sa bude platiť v zmysle všeobecne záväzných   
          právnych predpisov  na základe  uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa  
          podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to  v hotovosti do pokladne  
          nachádzajúcej sa na MsÚ,  Námestie Slobody 30, Čadca v úradných hodinách: 
           Pondelok   8:00 – 15:30 hod. 
           Utorok       8:00 – 15:30 hod.  
           Streda        8:00 – 16:30 hod. 
           Piatok        8:00 – 14:30 hod., 

     resp. bezhotovostným prevodom na  účet   prevádzkovateľa vedeného vo 
VÚB, a.s.,   č. účtu 7224-322/0200. 
     Správca  MI vedie   evidenciu o používaní MI  a o nájomnom .  !!

Čl. 5 
Tiesňové volania  !

Telefónne linky pre záchranné služby: !
➢ 112 tiesňové volanie 
➢ 150 hasičská a záchranná služba 
➢ 155 záchranná zdravotnícka služba 
➢ 158 polícia 
➢ 4332133,159  mestská polícia  !!

Čl. 6 



Prechodné a záverečné ustanovenia  !
1. Nájomné inkasované do dňa účinnosti prevádzkového poriadku sa považuje za 

nájomné podľa tohto predpisu. !
2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:  

a) prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca,  
b) príslušníci Mestskej polície Čadca. !

 
       !!
      V Čadci,  18. 10. 2012 !! !!

Ing. Milan  G U R A  
   primátor mesta !!!!!!!!!


