VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MUŽLA
č.4/2021

O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ ŠPORTOVEJ HALY OBCE
MUŽLA

Návrh zverejnený: 23.06.2021
Schválené: 07.07.2021 OZ Mužla
Nadobúda účinnosť: nasledujúci deň po schválení OZ Mužla

Obecné zastupiteľstvo v Mužle na základe ust. § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), prijalo
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Športovej haly Obce Mužla
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Vlastníkom Športovej haly je Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52
2. Športovú halu prevádzkuje Obec Mužla.
3. Starosta obce poveruje správcovstvom ŠH zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať
prevádzku ŠH.
4. Užívateľom ŠH sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ŠH (užívateľ).
5. Objekt športovej haly sa skladá z nasledovných miestností: vstupná hala, ihrisková
plocha 18 x 33 m, tribúna pre divákov s kapacitou 200 miest na sedenie, miestnosti
správcu ŠH, WC ženy, WC muži, šatňa 1 so sprchou a umývadlom, šatňa 2 so sprchou
a umývadlom, sklad, chodba, miestnosť na stolný tenis

6. Ihrisko s povrchom Gerflor Taraflex je športová plocha určená výhradne na
vykonávanie športov ako sú tenis, volejbal, nohejbal, bedminton, futbal a pod.
7. Tento prevádzkový poriadok ŠH je spracovaný s cieľom vymedzenia obsahu náplne
činnosti zariadenia a podmienok jeho užívania za dodržania zásad ochrany obecného
majetku.
8. Hnuteľné veci tvoriace zariadenie ŠH sú majetkom obce.
9. Nájomca je povinný hospodáriť s hnuteľným majetkom tak, aby ho svojím užívaním
nepoškodil.
10. Prevádzkový poriadok ŠH je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov Obce
Mužla, správcu ŠH a pre osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto zariadenie.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez
výnimky ho dodržiavať.
2. V ŠH je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko určené.
3. Pre pohyb na ploche sa musí používať len športová obuv na to určená s podrážkou
s profilom striktne určeným pre halové športy svetlých farieb, ktorá má označenie nonmarking, čiže nezanecháva pri pohybe stopy ( šmuhy ).
4. Na priestore športovej plochy je zakázané:
- manipulovať na nej a v jej blízkosti s ohňom a kyselinami
- manipulovať alebo používať na ploche predmety s ostrými hranami
- pohybovať sa s ťažkými montážnymi a manipulačnými plošinami
- šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách empirov pre rozhodcov
- hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená
- poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť obloženie alebo iné vybavenie
ihriska a športové príslušenstvo
- používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým
pre ten ktorý druh športu
- odhadzovať žuvačky a iné odpadky mimo odpadkových košov

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje.
Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný !
2. Každý užívateľ ŠH je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho
pokynov môže byť osoba zo ŠH s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je
uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe do ŠH.
3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v ŠH vykonávať každý
užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
4. Pred začatím hry je užívateľ povinný sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá
a nepoškodená.
5. Užívateľ ŠH 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 pričinením.

6. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný
zástupca.
7. Za veci odložené v Športovej hale (peniaze, mobil, iné cenností, odevy a pod.) obec
Mužla nezodpovedá.
8. Každý užívateľ je povinný vstupovať do budovy ŠH výhradne hlavným vchodom. Pred
vstupom do telocvične sa musí každý účastník/športovec prezuť do halovej obuvi. Pri
vstupe do haly je každý povinný prejsť cez čistiacu zónu.
9. Vodenie psov a iných zvierat do priestorov ŠH je zakázané.
10. V ŠH je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
11. V areáli ŠH je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane
toxických omamných látok.
12. Deti do 15 rokov musia byť v ŠH s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej poverenej
dospelej osoby.
13. Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú do ŠH v sprievode učiteľa alebo školou
poverenej zodpovednej osoby.
14. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je do ŠH zakázaný.
15. Každý užívateľ ŠH je povinný v priestore ŠH a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok
a nočný kľud. V areáli ŠH je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
16. Každý užívateľ ŠH je povinný dodržiavať aktuálne protipandemické opatrenia
v súvislosti so šírením nebezpečných nákazlivých chorôb

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny Športovej haly :
Pondelok – Piatok
08.00 hod. – 14.00 hod.
Obec Mužla, ZŠ a MŠ, AC Mužla, príp. individuálna
rezervácia - iba po súhlase prioritných používateľov
14.00 hod. – 21.00 hod.
Obec Mužla, AC Mužla , rezervácia
Sobota – Nedeľa
10.00 hod. – 21.00 hod.

Obec Mužla, AC Mužla , rezervácia

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. Prednostné právo užívania pri rezervácii má Obec Mužla, Základná škola J. Endrődyho
s VJM Mužla – Endrődy János Alapiskola Muzsla, MŠ Mužla – Óvoda Muzsla a AC
Mužla
4. V prípade nevyužitia ŠH užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom
môžu so súhlasom správcu ŠH využívať aj iný záujemcovia.
5. Rezerváciu ŠH je potrebné dopredu dohodnúť so správcom ŠH.
6. Správca ŠH vedie prevádzkovú knihu s rozpisom o využívaní ihriska.
7. Aktuálny rozpis využívania ŠH musí byť verejne prístupný a uvedený na informačnej
tabuli ŠH umiestnenej pri vchode do ŠH
8. Užívanie ŠH pre Základnú školu J. Endrődyho s VJM Mužla – Endrődy János
Alapiskola Muzsla v rámci školského vyučovania a tréningovej činnosti je 5,00 eur/
vyučovaciu hodinu.
9. Pre potreby obyvateľov obce Mužla je využívanie ŠH bezplatné, ak sa športové aktivity
vykonávajú podľa harmonogramu v dobe vymedzenej pre Obec Mužla.

10. Užívanie ŠH je spoplatnené podľa cenníka:
a/ ihrisko – kolektívne športy
20,00 eur/ hod.
- individuálne športy
10,00 eur/ hod.
- nad 5 hodín každá ďalšia hodina 15,00 eur/ hod.
( žiaci a študenti hradia 50% )
b/ malá miestnosť na stol. tenis – 2 eurá/ hod./stôl/ 2 osoby
11. Poplatok za užívanie ŠH je možné zaplatiť u správcu ŠH. Fyzická osoba, alebo skupina
osôb si môže ŠH prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca
o prenájom môže po dohode so správcom ŠH prenájom pokračovať o ďalší časový úsek.
Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu ŠH a úhradu prevádzkových nákladov.
Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.
12. Prenájom ŠH sa poskytuje na celú hodinu.

Čl. 5
Správca ihriska
1. Povinnosti správcu ŠH :
- viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska
- odomykať a uzatvárať areál ŠH
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov
prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom ŠH
- úzko spolupracovať so starostom obce a riaditeľom školy pri zabezpečení
prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku
- podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí
uskutočňovaných na ŠH
- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP
- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby
- viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách. O vzniknutých škodách
bezodkladne informovať starostu obce.
- starať sa o čistotu okolia ihriska.
2. Kontakt na správcu ŠH musí byť verejne prístupný a uvedený na informačnej tabuli ŠH
umiestnenej pri vchode do ŠH

Čl. 6
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 – tiesňové volanie
- 150 – hasičská a záchranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia

Čl. 7
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starosta obce uložiť pokutu
do výšky 330,00 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce
dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania
konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok, sa dopustí priestupku proti poriadku
vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,00 € orgánom štátnej
správy, resp. v prípade blokového konania obcou alebo jej bude uložený zákaz vstupu
do budovy ŠH na dobu 6 mesiacov.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠPOTROVEJ HALY bol schválený
zastupiteľstvom v Mužle dňa 07.07.2021, uznesením č. 19/07072021.

Ing. Farkas Iván
starosta obce

Obecným

