PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VIACÚČELOVÉHO IHRISKA OBCE TROČANY

Majiteľ a prevádzkovateľ: OBEC TROČANY
IČO: 00322679
Kontakt: 054/47 92 405, mobil: 0907 911 680,
e-mail: obectrocany@gmail.com

Účel použitia:
Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Tročany. Ihrisko je
vhodné na nasledovné aktivity:
- nohejbal
- basketbal
- volejbal
- tenis
- hádzaná
- malý futbal

Prevádzka ihriska:
Jednorazové poskytnutie priestorov ihriska je v kompetencií osoby poverenej správou
ihriska, resp. starostu obce. V prípade nepriaznivého počasia /dážď, silný vietor, sneh a pod./
je ihrisko zatvorené.

Cenník prenájmu ihriska:
-

Žiaci MŠ a ZŠ vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných ZŠ....bez poplatku
Kolektívne športy cudzí ................................. .......................... 0,50 eur/osoba/2 hodiny
Tenis cudzí ..................................................................................... 2.- eur/osoba/2 hodina
Iné telových. a šport.oddiely, záujmové združenia, právnicke osoby ....... 5.- eur/1 hodina
Príplatok za osvetlenie ihriska ................................................................... 3.- eur/ 1 hodina

Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska a to pred vstupom na
ihrisko. Správca je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení. Nájomca alebo ním poverená
osoba je povinný na vyzvanie správcu predložiť potvrdenie o zaplatení. V prípade nevyužitia
predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov sa nájomné nevracia.

Povinnosti správcu viacúčelového ihriska:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Uzamykať areál ihriska v čase mimo používania ihriska.
Hlásiť zistenie poškodenia majetku obce.
Dbať na dodržiavanie poriadku a čistoty v areáli ihriska.
V prípade nevhodného správania sa na ihrisku /vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,
používanie nevhodného športového náradia a poškodzovanie majetku ihriska/ musí byť
návštevník z areálu ihriska vykázaný.
Vydávať športové potreby pre nájomcov.
Vyberať vstupné podľa tohto prevádzkového predpisu a vystaviť doklad o zaplatení
nájomcovi podľa cenníka , viesť o tom záznam a na konci mesiaca peniaze odovzdať do
pokladne obecného úradu. O užívaní ihriska občanmi obce Tročany viesť evidenciu
o bezplatnom nájme .
Posudzuje spôsobilosť ihriska na používanie /prenájom/ z titulu nepriaznivého počasia, resp.
technického stavu ihriska.
V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej
zdravotníckej služby /v zmysle poplachových smerníc, ktoré sú vyvesené v areáli ihriska/.
Viesť evidenciu údržby a opráv.
Zostavuje a riadi časový harmonogram využitia ihriska /pri väčšom záujme/.

Povinnosti užívateľa:
1. Dodržiavať pokyny správcu.
2. Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany a všeobecne platné
právne predpisy.
3. Vstup na ihrisko je povolený v teniskách, prípadne v špeciálnej obuvi, vhodnej na umelý
trávnik.
4. Vstup na ihrisko je možný iba cez vstupnú bránku a so súhlasom správcu alebo inej
zodpovednej osoby.
5. Zakázaný je vstup na ihrisko na bicykloch, kolieskových korčuliach, v kopačkách, topánkach
na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi.
6. Je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, ochranné siete a sieťky. Za
úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie plnú zodpovednosť nájomca ihriska, ktorým sa
stáva občan zaplatením nájomného. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu
vzniknutej škody.
7. Je zakázané znečisťovať ihrisko a okolie ihriska sklom, papierom, plechovkami, cigaretami,
žuvačkami a pod.
8. Počas športovej činnosti je v priestoroch ihriska zákaz fajčiť a zakladať oheň, používať alkohol
a iné návykové látky. Taktiež je zakázané na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok.

9. Je zakázané do areálu ihriska vodiť psov, liezť na konštrukcie športoviska, basketbalové koše,
futbalové bránky, resp. preliezanie plotov a brán. Taktiež je zakázané používať športovisko na
iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.
10. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca uvedené pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

Všeobecné záväzné pravidlá:
1. Areál viacúčelového ihriska je verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú,
berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku spôsobenú
iným osobám. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za
zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky
športové činnosti sú na vlastné nebezpečie.
2. Žiaci MŠ a ZŠ vstupujú na ihrisko vo vyučovacom procese a činnosti krúžkov a podujatí
organizovaných školou v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
3. Deti do 6 rokov veku môžu navštevovať športové zariadenie -ihrisko- len v sprievode dospelej
osoby.
4. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať ihrisko len pod dozorom sprevádzajúcej dospelej
osoby.
5. Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
6. Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tročanoch dňa 24.01.2015 uznesením č.
9/2015.
7. Obecné zastupiteľstvo môže odsúhlasiť doplnky a zmeny tohto prevádzkového poriadku.
8. Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.02.2015.

V Tročanoch 24.01.2015

Ing. František Čulák
starosta obce

