OBEC DIVINKA

Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska v Lalinku

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MU MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA (ďalej iba“MI“)
Obec Divinka na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov vydáva tento prevádzkový poriadok.
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Čl.1
Úvodné ustanovenia
Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parc. č. 984/3 v k.ú. Divinka. Ide o multifunkčné
ihrisko s umelým povrchom EPDM a s oplotením. Je to športová plocha určená výhradne
na vykonávanie loptových hier.
MI je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Divinka ako aj iných obcí. Ďalej
telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby. Rozmery
ihriska sú 25x12 m.
Vlastníkom a prevádzkovateľom Multifunkčného ihriska (ďalej len MI) je Obec Divinka
IČO:00321222 so sídlom Obecný úrad, Divinka 142, 013 31 Divina.
Správcom MI, ktorého určí starosta obce sa rozumie zodpovedná osoba poverená
prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia prevádzkovania daného objektu.
Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá využíva priestor MI na športovanie (ďalej len
„užívateľ“).
Čl.2
Všeobecné ustanovenia
Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MI prispôsobené.
MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry, a to najmä: futbal,
nohejbal, tenis, volejbal, v zime po zaľadnení hokej.
Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových
a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu.
Čl.3
Organizačné ustanovenia
Športovú a inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na
svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať
prevádzkový poriadok. Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode osoby staršej ako 18
rokov.
Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Pri neuposlúchnutí jeho pokynu
môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na
vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.
Užívateľ MI 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 všetky škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba
porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
Každý užívateľ MI je povinný vstupovať na MI výhradne cez vstupné bráničky.

6. Na priestore športovej plochy je prísne zakázané:
a) vstupovať v kopačkách s oceľovými alebo ostrými kolíkmi, kolieskových
korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

fajčenie a požitie alkoholu vrátane toxických omamných látok
vodenie zvierat
pohyb na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch
preliezanie plotov a brán
vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami
manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a kyselinami
manipulovať alebo používať na ihrisku predmety s ostrými hranami
šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo konštrukcií

7.

V prípade nevhodného správania (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce
a pod.) je správca alebo iná zodpovedná osoba oprávnená okamžite vykázať
poškodzovateľa z areálu.
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Používanie športového náradia na športovej ploche je možné len spôsobom obvyklým.
Každý užívateľ MI je povinný udržiavať na MI a jeho okolí čistotu, poriadok a vyvarovať
sa činnosti, ktorou by mohol narušiť verejný poriadok.
Každý užívateľ MI je povinný pri vykonávaní športovej činnosti minimalizovať
búchanie, kopanie lôpt o mantinel z dôvodu eliminovania hlučnosti
Úmyselné poškodzovanie multifunkčného ihriska a jeho zariadenia je považované za
vážne porušenie prevádzkového poriadku. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať
náhradu vzniknutej škody.
Užívatelia sú povinní dodržiavať pravidlá BOZP a dodržiavať ďalšie pokyny správcu
ihriska.
Po skončení činnosti na ihrisku je potrebné zatvoriť všetky vstupné bráničky.
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Čl.4
Prevádzkové ustanovenia
Prevádzkové hodiny sú denne v čase
 november – apríl od 08.00 hod. do 20.00 hod.
 máj – október od 8:00 hod. – 21:00 hod.
1. Rezerváciu MI je potrebné dohodnúť so správcom MI a v prípade dlhodobého nájmu s
prevádzkovateľom MI. Dlhodobé rezervácie sú vyznačené v harmonograme obsadenosti
ihriska.
2. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
3. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu. Uprednostňované
sú organizované skupiny, ktoré majú MI rezervované.
Čl.5
Správca ihriska
1. Povinnosti správcu:
a) viesť prevádzkovú knihu ihriska,
b) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov
prevádzky a údržby vydaných dodávateľom MI,

c) úzko spolupracovať so starostom obce pri zabezpečení prevádzkového poriadku
ihriska, ako i verejného poriadku,
d) podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí
a akcií uskutočňovaných na MI,
e) v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby,
f) viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
g) bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
h) vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
i) starať sa o čistotu okolia ihriska.
j) odomykať a zamykať MI
2. Správca nesmie:
a) pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch
b) dovoliť hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená
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
Sankcie
1. Pri porušení tohto záväzného poriadku a pri nerešpektovaní pokynov správcu, môže byť
užívateľovi ihriska starostom obce uložená pokuta až do výšky 33 €, alebo jej bude
uložený zákaz vstupu do areálu na dobu až do 12 mesiacov.
2. Pri poškodení majetku bude voči osobe, ktorá tak spravila uplatnená náhrada v plnej výške.
Čl.8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva starosta obce, hlavný
kontrolór obce, poslanci OZ alebo poverení zamestnanci obecného úradu.

Ing. Michal Krško
starosta obce

