Všeobecne záväzné nariadenie
obce Raslavice
číslo 13/2008
k prevádzkovému poriadku športového areálu
Obecné zastupiteľstvo v obci Raslavice podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len VZN), ktorým sa upravujú podmienky užívania verejne prístupného športového
areálu v obci Raslavice a ustanovuje sa jeho prevádzkový poriadok, v súlade s § 4 ods. 3
písm. f) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Športovým areálom v zmysle tohto VZN sa rozumie hlavné futbalové ihrisko,
vedľajšie futbalové ihrisko a futbalová tribúna, ktorých používanie je obmedzené tak,
ako je to uvedené v tomto VZN.
2. Užívateľom športového areálu sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestoroch
areálu (ďalej len užívateľ).
Čl. II.
Všeobecné ustanovenie
1. Každý užívateľ športového areálu je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez
výnimky ho dodržiavať.
2. V športovom areáli je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je areál
prispôsobený
3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v športovom areáli
vykonávať každý užívateľ výlučne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok
4. Každý užívateľ športového areálu je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré sú určené
vykonávať dozor v športovom areáli, alebo pokynmi príslušníkom štátnej polície. Po
neuposlúchnutí pokynu môže byť osoba vykázaná s okamžitou platnosťou z areálu
5. Každý užívateľ športového areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo
nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku športového
areálu. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením
6. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku
a všeobecných bezpečnostných predpisov zodpovedá osoba porušujúca tieto predpisy
alebo jeho zákonný zástupca
7. Každý užívateľ športového areálu je povinný vstupovať do areálu výlučne po
vyznačenom chodníku cez hlavný vchod
8. Každý užívateľ športového areálu je povinný v športovom areáli a v jeho okolí
dodržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud
9. S jednotlivými prvkami nachádzajúcimi sa v športovom areáli sa zakazuje akákoľvek
manipulácia nad rámec ich funkčného určenia
10. Poškodzovanie jednotlivých prvkov v športovom areáli vrátane futbalových plôch sa
zakazuje a trestá vykázaním z areálu a finančnou pokutou
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11. V prípade prenájmu športového areálu, resp. jeho časti, majú nájomcovia prednostné
právo na jeho užívanie počas doby nájmu pred ostatnými užívateľmi.
Čl. III.
Užívanie futbalových ihrísk
1. Hlavné futbalové ihrisko
a) pre futbalové zápasy dospelých, dorastencov a žiakov,
b) pre tréningový proces dospelých, dorastencov a žiakov,
c) pre obecné aktivity – propagačné futbalové zápasy, futbalové zápasy v čase
šarišských slávností, športové súťaže rôzneho druhu na základe rozhodnutia
starostu obce,
d) pre potreby škôl a školských zariadení na území obce po dohode s príslušným
riaditeľom.
2. Vedľajšie futbalové ihrisko
a) pre prípravné futbalové zápasy dospelých, dorastencov a žiakov podľa
rozhodnutia v prípade nepriaznivého počasia,
b) pre tréningový proces dospelých, dorastencov a žiakov podľa rozhodnutia
v prípade nepriaznivého počasia,
c) pre verejnosť,
d) pre iné aktivity obce na základe rozhodnutia starostu obce.
Čl. IV.
Užívanie futbalovej tribúny, jej priestorov a zariadenia
1. Tribúna je využívaná v čase futbalových zápasov, kultúrnych a spoločenských
podujatí. Hľadisko je otvorené minimálne 1 hodinu pred uvedenými aktivitami
2. Priestory tribúny:
a) vonkajšie sociálne zariadenie je určené pre verejnosť, je v prevádzke v čase
všetkých podujatí uskutočňovaných v priestoroch športového areálu,
b) bufet je určený pre verejnosť, je v prevádzke v čase všetkých podujatí
uskutočňovaných v priestoroch športového areálu,
c) vnútorné priestory – šatne, sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť sú
využívané v čase futbalových zápasov, tréningových procesov, kultúrnych
a spoločenských podujatí.
Čl. V.
Prevádzkový čas
1. Prevádzkový čas v mesiacoch december – marec:
- pondelok – piatok 8.00 – 16.00
- sobota – nedeľa 9.00 – 17.00
2. Prevádzkový čas v mesiacoch apríl – november:
- pondelok – piatok 8.00 – 22.00
- sobota – nedeľa 9.00 – 22.00
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Čl. VI.
Osobitné ustanovenie
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky
10.000,- Sk. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel
o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do 1 roka od spáchania, konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, dopustí sa priestupku proti poriadku vo
verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 1.000,- Sk orgánom štátnej
správy, resp. v prípade blokového konania obcou.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenie
1. VZN upravujúce prevádzkový poriadok športového areálu bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Raslaviciach dňa 29. 02. 2008.
2. VZN možno meniť alebo dopĺňať len všeobecným záväzným nariadením
3. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli.

................................................
Ing. Anton L a m a n e c
starosta obce

Zverejnenie na úradnej tabuli obce Raslavice:

VZN zverejnené dňa: 29. 02. 2008

VZN zvesené dňa: 14. 03. 2008

....................................................
Podpis a pečiatka

..............................................
Podpis a pečiatka

VZN účinné dňa: 15. 03. 2008
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