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Nájomná zmluva č " fc^'Q * o m u : , / > . f c / ' / C p / j f 

uzatvorená v zmysle § 663 a nals. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník") a podľa § 261 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Prenajímateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
so sídlom Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, SR 
zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti 
ICO: 31609651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu : 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, Oddiel Sro, Vložka číslo 2034/S 
(ďalej ako „prenajímateľ") 

Nájomca: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. 
Štatutárny orgán: Mgr. Rastislav Štanga, konateľ spoločnosti 
sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 47 239 140 DIČ: 2023526890 IČ DPH: SK2023526890 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská 
Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 22307/S 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu: 
IBAN: 
(ďalej ako „nájomca") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovného súboru vecí: 
• futbalové ihrisko z umelého trávnika o rozmeroch 108 m x 71 m, nachádzajúce sa na CKN 

parcele č. 1574/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3131 m2 a na CKN parcele č. 
1637/3 - ostatné plochy o výmere 4680 m2, v k. ú. Žiar nad Hronom (situačný nákres 
futbalového ihriska tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy), 

® osvetlenie umelého trávnika 
9 závlahový systém 
• stroje: 

- pásová fréza HS 1810 hybridná 
- čerpadlo SP 17-10 
- kosačka KVS 2000 

vyžínač FS450 krovinorez 
® drobný hmotný majetok a to: 

- postrekovač PU - K2 
- nabíjačka WGN 

2. Prenajímateľ týmto za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva nájomcovi na dočasné 



užívanie súbor veci, špecifikovaný v odseku 1. tohto článku (ďalej ako „predmet nájmu"), nájomca 
toto užívanie prijíma a zaväzuje sa platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v zmysle článku IV. 
tejto zmluvy. 

3. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude spísaná zápisnica. 

Článok II. 
Účel nájmu 

1. Prenajímateľ dáva predmet nájmu nájomcovi do užívania za účelom prevádzkovania futbalového 
ihriska z umelého trávnika. 

Článok III. 

Doba nájmu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu n e u r-č i t ú s účinnosťou od 1. januára 2015. 

Článok IV. Nájomné 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné za užívanie celého predmetu nájmu je vo výške 
1 995,00 € bez DPH (slovom jedentisícdeväťstodeväťdesiatpäť Eur bez DPH). K nájomnému 
sa pripočíta DPH v zmysle platných právnych predpisov SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude nájomné hradiť raz ročne a to do 31. marca 
príslušného kalendárneho roka na základe faktúry vystavenej prenajímateľom a to bezhotovostne 
na účet prenajímateľa, uvedený vo faktúre. Variabilný symbol je číslo faktúry. Splatnosť faktúry je 
14 dní odo dňa jej vystavenia. 

3. Prenajímateľ je oprávnený valorizovať výšku nájomného podľa výšky miery inflácie meranej 
indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za hodnotiaci 
rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim, ak rozdiel vo výške ročného nájomného ako celku po 
zvalorizovaní oproti nájomnému z predchádzajúceho roku presiahne 3,32 € a to od kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola oficiálne zverejnená výška miery 
inflácie. 

4. Prenajímateľ je oprávnený zmeniť výšku nájomného v zmysle odseku 3. tohto článku 
jednostranným právnym úkonom, ktorý sa bude považovať za súčasť tejto zmluvy. 

5. V prípade, ak sa dostane nájomca voči prenajímateľovi do omeškania so splnením svojho 
akéhokoľvek peňažného záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, prenajímateľovi vznikne odo dňa 
vzniku omeškania nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý deň 
omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok prenajímateľa voči nájomcovi na náhradu škody v plnej 
výške. 

Článok V. 
Plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu 

. Nájomné nezahŕňa náklady za plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu, ktoré sa zaväzuje 
uhrádzať nájomca, a to najmä, nie však výlučne, náklady za (i) odber elektrickej energie, (ii) odber 
vody, (iii) poplatok spojený s odvozom komunálneho odpadu a to priamo poskytovateľom na 
základe zmluvných vzťahov s nimi, ktorých podkladom bude táto zmluva (ďalej len „náklady za 
plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu"). 

. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca si bude na vlastné náklady a nebezpečenstvo 
zabezpečovať plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu. 



3. Zmluvné strany zaväzujú vykonať všetky potrebné úkony na príslušných dodávateľských podnikoch 
a/alebo u poskytovateľov plnení pre prehlásenie odberu plnení z prenajímateľa na nájomcu, pričom 
si zmluvné strany v uvedenej veci poskytnú potrebnú vzájomnú súčinnosť. 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca sa oboznámil so stavom predmetu nájmu z obhliadky na mieste samom. Nájomca 
vyhlasuje, že stav predmetu nájmu mu je známy a je v stave spôsobilom na dohovorené užívanie. 

2. Nájomca je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečovať komplexný- údržbu 
predmetu nájmu a vykonávať na ňom všetky opravy (vrátane bežnej údržby osvetlenia 
a zabezpečenia revízií a pod.). 

3. Nájomca je povinný dodržiavať a rešpektovať návod na ošetrovanie a údržbu umelého trávnika, 
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a na vlastné náklady a nebezpečenstvo plniť riadne a včas 
všetky povinnosti z neho vyplývajúce, v opačnom prípade zodpovedá prenajímateľovi za všetky 
škody, ktoré nesplnením týchto povinností vznikli. 

4. Nájomca je povinný riadne a včas (predovšetkým pred zimným obdobím a podľa aktuálnej 
poveternostnej situácie) zabezpečiť odvodňovanie celého závlahového systému, vrátane 
prívodných potrubí, použitím kompresoru. 

5. Nájomca je povinný zabezpečiť umelý trávnik proti vstupu nepovolaných osôb. 
6. Nájomca je povinný dodržiavať a rešpektovať návody na používanie (obsluhu) a prevádzkové 

poriadky strojov tvoriacich predmet nájmu, v opačnom prípade zodpovedá prenajímateľovi za 
všetky škody, ktoré nesplnením týchto povinností vznikli. 

7. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky úradné a iné povolenia potrebné podľa 
príslušných právnych predpisov na užívanie predmetu nájmu na účel podľa čí. II. tejto zmluvy a 
rovnako sa zaväzuje počas celej doby trvania nájmu udržiavať všetky tieto povolenia v nepretržitej 
platnosti. 

8. Nájomca je povinný na vlastné náklady v celom rozsahu zabezpečiť plnenie všetkých povinností 
vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a z vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, ako aj plnenie všetkých povinností 
vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov. 

9. Nájomca je povinný počas celej doby trvania nájomného vzťahu zabezpečiť a udržiavať v platnosti 
revízie všetkých technických zariadení tvoriacich predmet nájmu a to v rozsahu ustanovených 
všeobecne záväznými právnymi normami. Nájomca je povinný zabezpečiť tiež údržbu, odborné 
prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy. 

10. Nájomca je povinný dodržiavať a rešpektovať všetky interné predpisy a pokyny prenajímateľa 
vzťahujúce sa na predmet nájmu. 

11. Nájomca je povinný predmet nájmu ročne inventarizovať na základe príkazu prenajímateľa. 
Nájomca je oprávnený pri inventarizácii hnuteľného majetku tvoriaceho predmet nájmu navrhnúť na 
vyradenie poškodený, prebytočný alebo neupotrebiteľný hnuteľný majetok tvoriaci predmet nájmu. 
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca nemá nárok na poskytnutie akejkoľvek náhrady za vyradený 
hnuteľný majetok tvoriaci predmet nájmu a vyradenie hnuteľného majetku nemá ani žiadny vplyv na 
výšku nájomného, špecifikovaného v článku IV. tejto zmluvy. 

12. Prenajímateľ sa zaväzuje aktualizovať zoznam hnuteľných veci tvoriacich predmet nájmu v lehote 
do 30 dní odo dňa vyradenia poškodeného, prebytočného alebo neupotrebiteľného hnuteľného 
majetku tvoriaceho predmet nájmu, a jeden rovnopis aktualizácie hnuteľného majetku tvoriaceho 
predmet nájmu doručiť nájomcovi. Rovnopis aktualizácie hnuteľného majetku tvoriaceho predmet 
nájmu bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

13. Prenajímateľ vedie predmet nájmu na súvahovom účte podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 



o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň ho odpisuje. Nájomca je povinný viesť 
predmet nájmu na podsúvahovom účte podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

14. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä 
zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako aj dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žiar nad Hronom. 

15. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne za podmienok dojednaných touto zmluvou. 
16. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať plnenie podmienok dojednaných v tejto 

zmluve. Nájomca je povinný sprístupniť predmet nájmu prenajímateľovi, resp. ním poverenej osobe 
za účelom ich kontroly. 

17. Nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky škody na majetku prenajímateľa, ktoré vzniknú dôsledkom 
prevádzky nájomcu, inou jeho činnosťou alebo osobami jemu blízkymi, jeho obchodnými partnermi, 
zamestnancami, návštevníkmi alebo inými osobami. Nájomca berie na vedomie, že tejto 
zodpovednosti sa nemôže zbaviť, pokiaľ nepreukáže, že škoda nevznikla následkom jeho 
prevádzky. 

18. Nájomca berie na vedomie, že futbalové ihrisko z umelého trávnika je poistené proti živlu. Nájomca 
si môže poistiť svoj majetok umiestnený na predmete nájmu na vlastné náklady. Nájomca berie na 
vedomie, že za škody spôsobené na majetku nájomcu prenajímateľ nezodpovedá. 

Článok VII. 
Skončenie nájmu 

1. Nájomný vzťah možno ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

2. Nájomca povinný najneskôr ku dňu skončenia nájmu protokolárne odovzdať prenajímateľovi 
predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Nájomca je 
povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania 
s odovzdaním predmetu nájmu. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy prenajímateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

3. Ak nájomca odovzdá predmet nájmu v poškodenom stave, je povinný spôsobené škody 
v dojednanom termíne odstrániť na vlastné náklady. Ak si túto povinnosť nesplní budú spôsobené 
škody odstránené prenajímateľom na náklady nájomcu. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej 
strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia 
druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti 
adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol 
v odbernej lehote). 

2. Príloha č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
01.01.2015, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
prenajímateľa. 

5. Vzájomné práva zmluvných strán bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR. 

6. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomnou formou, ktoré sa stanú jej 
súčasťou. 

7. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami. 

8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží prenajímateľ a jeden nájomca. 
9. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez 

V Žiari nad Hronom, dňa 2014 

Nájomca: 

/ 

Mgr. Rastislav Stanga 
konateľ spoločnosti 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa, s.r.o. 

akéhokoľvek psychického lebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa ,ľ:.í.".^.'.2014 

Technické služby 
Prenajímateľ: 

TEfHHICKt SLUÍ.3Y2 n rvci H-c 'C t ' o. 
Alexínoia DuW.«k.i -o. 965 38Žiar nad hw«n. 

Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
riaditeľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 





športové povrchy 

M.Cup s.r.o. 
Muchovo nám. 12 
851 01 Bratislava 
Slovenská Republika 

Návod na ošetrovanie a údržbu umelého trávnika 

V súlade s garanciou by mali byť dodržiavané nasledovné predpisy na údržbu. 

Základné doporučenia 
• Udržujte trávnik čistý a odstráňte nečistoty hneď ako sa objavia 
• Udržujte čistotu aj v bezprostrednej blízkosti hracej plochy a predovšetkým v priestore vstupu na hraciu plochu 
» Vhodne umjestnite odpadkové koše 
• Kontrolujte prístup na trávnik a nedovoľte voľný vstup 
® Na viditeľnom mieste upevnite nápisy zakazujúce fajčenie a konzumáciu nápojov a potravín na hracej ploche 
® Prípadné závady odstráňte ihneď (ďalším používaním sa môžu rýchlo rozšíriť) 
• Kontaktujte firmu M.Cup v prípade, že oprava či údržba vyžaduje odborný postup 

Po inštalácii povrchu: 

Po dokončení inštalácie hriska umelý trávnik vyžaduje minimálne 2 až 3 týždne, počas ktorých sa usadzuje 
výplň a ustáluje sa štruktúra vlákien. Niekedy hovoríme, že trávnik ešte „pracuje", Čo znamená, že hracie vlastnosti 
postupne získavajú požadované hodnoty. V tomto čase sa nedoporučuje vysávanie, zametanie alebo iná forma čistenia 
umelého trávnika. 

Bežná inšpekcia: 
Bežná inšpekcia povrchu by mala byť realizovaná denne pre čo najskoršie zistenie vady prípadne poškodenia 

umelého trávnika. Ako bolo uvedené v záručnom liste, žiadna oprava by nemala byť realizovaná bez písomného súhlasu 
od M.Cup. 

Čistenie povrchu: 
Najmenej raz týždenne by mal byť povrch z umelej trávy čistený a to odstránením všetkých odpadkov 

a nečistôt, ktoré na ihrisko nepatria ( lístie, konáre, papiere..). Odporúčame mierne prekefovať ( nylonovou kefou ) 
povrch ihriska. 

Najlepším čistiacim prostriedkom pre umelý trávnik je prírodný dážď! Dážď jemne a rovnomerne očistí 
trávnik od prachu, pelu a iných nečistôt zo vzduchu. Na miestach, kde prší zriedkavo, alebo počas dlhodobého sucha, 
postačí ak trávnik z času na čas postriekame vodou. 

Najčastejším úkonom je odstraňovanie väčšieho odpadu z hriska. Aj tu platí pravidlo, že prevencia je 
najlepším prostriedkom proti poškodeniu povrchu. 

Preto doporučujeme umiestnenie odpadkových košov v okolí, kontrolu prístupu na hrisko, zákaz konzumácie 
nápojov a jedla v priestore hriska, zákaz fajčenia, používanie vhodnej a v tomto bode hlavne nezablatenej obuvi. 

Papier, rastlinné semená, lístie a podobný drobný odpad sa z hriska najlepšie odstráni mechanickým alebo 
elektrickým vysávačom. Pri použití vysávača je potrebné použiť hubicu so štetinami - zo silonových alebo 
polypropylénových vlákien, (v žiadnom prípade nepoužívajte zariadenia s kovovými štetinami!) 

Nastavte výšku štetín a sacej sily vysávača v takom pomere, aby bol odstránený odpad, ale neprišlo k vysatiu 
výplne z trávnika! Preto je lepšie nastaviť vyššiu výšku štetín a rovnomernými ľahkými pohybmi v rôznych smeroch 
odstrániť odpad. Nedoporučujeme používať vysávač na odstraňovanie blata. 

Vysavače, ktorých váha presahuje 135 kg, musia mať gumové pneumatiky, nahustené na tlak minimálne 2,46 
kg/cm2. Nenechávajte ťažké prístroje odstavené na hracej ploche dlhý čas. 

Pri likvidácii škvŕn, ktoré sú následkom rozliatia tekutiny, náhodného znečistenia a pod. je dôležitá rýchlosť 
odstránenia. Je oveľa jednoduchšie odstrániť čerstvé znečistenie, než sa neskôr trápiť so zaschnutým a zatvrdnutým 
fľakom. Vysušte najprv nadbytočnú tekutinu uterákom alebo novinami, odstráňte prípadnú pevnejšiu hmotu tupím 
nožom, alebo škrabkou a potom čistenie dokončite mydlovou vodou. 
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Pri vodou rieditelných materiáloch a tekutinách ako sú napr. pivo, káva, krv, zmrzlina, čokoláda, kečup, 
latexové farby, a pod. najprv odstráňte zbytky kefou alebo tupím nožom, potom vydrhnite miesto mydlovou vodou, 
opláchnite čistou vodou zbytky mydla, a ak treba, vysušte handrou zo savej tkaniny alebo novinami. Účinným je aj 
použitie 3 % roztoku amoniaku vo vode (tzv.amoniaková voda). 

Olejové škvrny a iné typy znečistenia ako napr. rúž, prostriedok na čistenie topánok, atrament, lak na nechty, 
vosk, olejové farby sa podľa rozsahu dajú vyčistiť pomocou perchlóretylénu, ktorý nanesieme špongiou, potom 
opláchneme vodou a osušíme. 

Znečistenie živočíšneho pôvodu napr. zvierací trus, odstránime pomocou roztoku vody a rovnakého množstva 
bieleho octu. ktorý opäť po chvílke opláchneme vodou. 

Žuvačku najlepšie odstránime postriekaním freónom - alebo inou chladiacou zmesou (alebo aspoň priložením 
ľadu). 

Pri oplachovaní čisteného miesta vodou nepoužívajte vysokotlaké vodné zariadenia, ktorých tlak vody 
presahuje 2 kg/cm2, čo by mohlo poškodiť hrací povrch. 

Hĺbkové čistenie: 
V prípade výskytu nahromadenej výplne na určitých miestach je potrebné prekefovať ihrisko a tým odstrániť 

nezaplnené vrstvy a zároveň rozhrnúť nahromadené miesta. Ak existujú príliš nezaplnené miesta treba dosypať novú 
výplň. 

Tento proces zabezpečuje dokonalé odvodňovanie a predlžuje životnosť povrchu. 
Doporučuje sa realizovať tento proces lx za rok 

Kontrola výplne: 
Najmenej raz ročne je potrebné kontrolovať výplň povrchu pieskom alebo gumou. V prípade že sa vyskytujú 

miesta s príliš nízkou výplňou , je potrebné dosypať kremičitý piesok alebo gumový granulát. 

Odstraňovanie nežiadúcich rastlín: 
Možné prerastanie machu a lišajníkov by malo byť zabránené, existujú špeciálne produkty a odporúčame ich 

aplikovať dva krát ročne a to na jar a na jeseň. V prípade že burina už prerástla cez povrch je potrebné následné 
aplikovať tento produkt. 

Dopravné prostriedky: 
Všetky dopravné prostriedky ktorými sú prevádzané niektoré z hore spomenutých procesov musia byť riadené 

na nízko tlakových pneumatikách, tak aby nepoškodili umelý povrch a samotné ihrisko. 

Odstraňovanie snehu a ľadu: 
Sneh a ľad nijako nepoškodzujú umelý trávnik a preto za normálnych okolností stačí počkať, než sa sneh 

samovolne rozpustí. Ak sa ale rozhodneme pužiť hrisko aj v zime treba dodržať nasledovné doporučenia. 
V zásade je treba sneh odpratať čo najkratšiu dobu pred použitím hriska, aby sa na očistenom povrchu 

nevytvorili vplyvom vetra a teploty ľadové polia, či inak nebezpečné miesta. 
Ak je sneh suchý a prašný, je možné ho pozametať použitím rotačnej kefy alebo snehovej frézy. Pozor, 

zariadenie musí byť nastavené na takú výššku aby nedošlo k hlbokému prieniku do vlákien trávnika, ale zostalo len na 
povrchu. Prípadné zbytky snehu potom radšej odstráňte manuálne metlou. 

Mokrý a ťažký sneh sa ľahšie odhrnie pluhom. Ostrie pluhu musí byť z gumy alebo podobného mäkkého 
materiálu. Taktiež dbajte na to, aby sa pluh nezarýval do trávnika! 

Na odstránenie ľadu v žiadnom prípade nepoužívajte soľ, chlorid vápenatý ani iné agresívne chemické látky!! 
Jedinou doporučenou možnosťou je použitie dusíkatého hnojiva - tzv.močoviny. Najlepšie v pomere 45 kg / 280 m2, 
ale ideálne množstvo závisí do hrúbky ľadu.Po rovnomernom nanesení látky, nechajte ľad rozpustiť aspoň 2 hodiny. 
Malé množstvá močoviny ktoré v trávniku ostávajú, potom, keď to počasie dovolí, odstránime opláchnutím vodou. 

Problémy a znečistenie presahujúce hore uvedený zoznam konzultujte s firmou M.Cup. 
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