OBEC Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice

Obecné zastupiteľstvo v Joviciach na základe ustanovenia § 6, odst.1 a § 4 odst.3 písm.
h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Jovice

č. 1/2011
o prevádzke futbalového ihriska v obci Jovice

§1
PREDMET A ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
1. Futbalové ihrisko s oplotením sa nachádza na pozemku parc. KN-C č.217 o výmere 194
m2 a 218 o výmere 7 519 m2, ostatné. plochy v katastrálnom území obce Jovice. Slúži na
prevádzkovanie športových aktivít pre potreby obyvateľov alebo návštevníkov obce (ďalej
len užívateľ).
2. Správcom a prevádzkovateľom futbalového ihriska je obec Jovice (ďalej len obec).
3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenie) je stanoviť
podmienky pre správu a užívanie futbalového ihriska ako športového zariadenia obce
s cieľom zabrániť jeho poškodzovaniu a vstupu nepovolaných osôb na futbalové ihrisko .

§2
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto nariadením a prevádzkovým
poriadkom futbalového ihriska a bez výnimky ich dodržiavať.

2. Na futbalovom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko
prispôsobené.
3. Futbalové ihrisko poskytuje možnosť pre:
- futbalové zápasy a tréningy,
- športové a kultúrne akcie rôznych organizácií
Všetky akcie poriada prevádzkovateľ za spoluúčasti iných zainteresovaných poriadateľských
zložiek.
4. Cieľom prevádzkovania tohto športového zariadenia je spontánne osvojovanie si
základov loptových hier, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov,
návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ) a prispieť tak k zlepšeniu
podmienok zdravého života občanov a podmienok na pestovanie telesnej kultúry a športu.

§3
VSTUP NA FUTBALOVÉ IHRISKO A JEHO UŽÍVANIE
1. Vstup na futbalové ihrisko je dovolený užívateľom (športovým klubom,
organizáciám, občianskym združeniam alebo skupinám fyzických osôb) počas trvania
prevádzkovej doby.
2. Športové a iné povolené aktivity na futbalovom ihrisku môže vykonávať každý užívateľ
výhradne na svoje vlastné riziko a zodpovednosť. Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodržiavať toto nariadenie a prevádzkový poriadok.
3. Kosenie trávy, valcovanie ihriska a terénne úpravy podľa potreby zabezpečuje užívateľ.
4. Každý užívateľ futbalového ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po
neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z futbalového ihriska s okamžitou platnosťou
vykázaná.
5. Užívateľ futbalového ihriska 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 na majetku obce, ktoré vznikli jeho pričinením pri užívaní futbalového
ihriska.
6. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku zodpovedá osoba porušujúca
tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
7. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru futbalového ihriska výhradne cez
vstupné brány.
8. Vodenie psov, oviec, hovädzieho dobytka a iných zvierat do priestoru futbalového ihriska
je zakázané.
9. Na futbalovom ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch , kolieskových korčuliach a
motocykloch.

10. V areáli futbalového ihriska je prísny zákaz používania toxických omamných látok ako
11. Deti do 12 rokov musia byť na futbalovom ihrisku pod dozorom dospelej osoby.
12. Každý užívateľ je povinný v priestore futbalového ihriska a jeho okolí udržiavať čistotu a
poriadok.

§4
BUDOVA TJ
1. Súčasťou areálu futbalového ihriska je aj dvojpodlažná budova, v ktorej sa na prízemí
nachádzajú šatne a sprchy pre športovcov, WC pre športovcov a návštevníkov telovýchovného
zariadenia, dve miestnosti pre rozhodcov, činkáreň a sklad. Na poschodí sa nachádzajú
sociálne zariadenia, miestnosť bývalého baru s pultom.
2. Zariadenie nachádzajúce sa v objekte budovy TJ je majetkom obce a Štefana Sanka.
Poškodenie tohto zariadenia hradí ten, kto poškodenie spôsobil.
3. Za vykonávanie mechanickej očisty zodpovedá užívateľ. Kontrolu výkonu mechanickej
očisty vykonáva námatkovo starosta obce Jovice.
4.Tuhý komunálny odpad
Tuhý komunálny odpad sa v celej budove telovýchovného zariadenia uskladňuje v plastových
vreciach. Frekvencia odvozu tuhého komunálneho odpadu je daná Kalendárom odvozu
komunálneho odpadu.

§5
PREVÁDZKOVÁ DOBA
1. Prevádzková doba futbalového ihriska pre verejnosť je nepretržitý, mimo času nočného
kľudu. Prevádzka v čase nočného kľudu je možná len so súhlasom obce Jovice.

§6
KONTROLA A SANKCIE
1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú okrem starostu obce oprávnení
aj poverení zamestnanci obce, hlavný kontrolór obce a členovia Komisie na ochranu
verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Joviciach.
2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 33,- €.

4. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6638,- €.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov a platných všeobecne záväzných nariadení na území obce Jovice.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Joviciach č.
15/2011 dňa 8.3.2011 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
Obecného úradu v Joviciach.

V Joviciach dňa 8.3.2011

Vyvesené dňa 9.3.2011

František Barci
starosta obce

