OBEC DIVINKA

Prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska v Divinke

VZN nadobudlo účinnosť dňa:16.12.2011

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 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.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb združujúcich sa na MI, ako aj povinnosti obce Divinka, ktorá je vlastníkom a
prevádzkovateľom ihriska.
2.Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre
osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na
športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.
3.Prevádzkový poriadok ihriska bude vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na
ihrisko
§2
Charakteristika zariadenia a užívateľov
1.MI na účely prevádzkového poriadku je nekryté ihrisko o rozmere 36 X 18 m s umelým
trávnatým povrchom, vlastným oplotením tvoriace mantinelový systém okolo ihriska do
výšky 1 m a PE oplotením z ochrannej siete do celkovej výšky 4 m, umelým osvetlením a
komplexným vybavením pre mini-futbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal.
2.MI je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Divinka ako aj iných obcí. Dalej
telovýchovné a športové oddiely resp. záujmové združenia, právnické osoby.
3.Ihrisko je možné prenajať aj občanom, ktorí nebývajú v obci.
§3
Čas prevádzky
1. MI bude v prevádzke od 8:00 hod do 22:00 hod.
2.V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a pod.) môže správca ihriska
rozhodnúť o zatvorení ihriska.
§4
Prenájom ihriska a cenník prenájmu MI
1.Prenájom MI je možné objednať osobne alebo telefonicky u správcu ihriska (Anton Soliš
st., tel.číslo 0904 827 263, mimoriadne na tel.čísle 0907831617)
2.Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska. Správca je
povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení.
3.V prípade dlhodobého pravidelného prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné vopred
na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek
dôvodov zo strany nájomcu sa nájomné nevracia.
4. Cenník prenájmu MI:
 Futbal, volejbal
 Deti a mládež do 18 rokov ....................................................................... zdarma
 Obyvatelia obce nad 18 rokov s trvalým bydliskom v obci ..................... 4 € / hod.
 Domáce športové oddiely ......................................................................... zdarma
 Cudzie športové oddiely, združenia, skupiny, právnické osoby............... 8 € / hod.

Skupina s viac ako 2 účastníkmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Divinka sa považuje za
cudziu a podľa toho bude aj účtovaný poplatok (t.j. 8 € za hod.).
 Tenis, nohejbal, basketbal
 Deti a mládež do 18 rokov ....................................................................... zdarma
 Obyvatelia obce nad 18 rokov s trvalým bydliskom v obci ..................... 2 € / hod.
 Cudzie športové oddiely, združenia, skupiny, právnické osoby............... 4 € / hod.
Pri účasti čo i len jedného účastníka , ktorý nemá trvalý pobyt v obci Divinka sa považuje za
cudzieho a podľa toho bude aj účtovaný poplatok (t.j. 4 € za hod.).
V prípade použitia osvetlenia je poplatok pre všetkých.......................................

2 € / hod.

Poplatok sa účtuje vždy za každú aj začatú pol hodinu.
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§5
Vstup na MI
žiaci ZŠ a MŠ v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby,
organizované skupiny pod dozorom zodpovednej osoby vo veku min. 18 rokov,
deti do 12 rokov musia byť sprevádzané osobou nad 18 rokov.

§6
Povinnosti športovcov resp. nájomcov ihriska
Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby
areálu po zaplatení nájomného a len cez vstupnú bránku.
Spôsobilosť ihriska na používanie a prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp.
technického stavu ihriska posudzuje správca.
Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia a požiarnej ochrany.
Majiteľ športového zariadenia ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie
užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Plnú zodpovednosť za svoje
zdravie nesú v čase prenájmu ihriska nájomcovia resp. užívatelia.
Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného
správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
V areáli ihriska a na ihrisku je zakázané:
 lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalový kôš resp. futbalové brány,
 preliezanie plotov a brán,
 fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky,
 používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom,
 vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 vstupovať na hraciu plochu v kopačkách alebo atletických tretrách s klasickými
oceľovými klincami, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej
nevhodnej obuvi,
 vstupovať na ihrisko v znečistenej obuvi,
 vstupovať na ihrisko s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.
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. Úmyselné poškodzovanie viacúčelového ihriska a jeho

zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku. Majiteľ ihriska je
oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
8. Užívatelia sú povinní dodržiavať pravidlá BOZP a dodržiavať ďalšie pokyny správcu
ihriska.
9. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
10. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu. Uprednostňované
budú organizované skupiny, ktoré budú mať MI objednané.
11. Prenájom ihriska si možno rezervovať u správcu vopred telefonicky alebo osobne. Ak sa
nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie,
môže správca alebo osoba zodpovedná za prenájom ihrisko prenajať tomu, kto prejaví
záujem o tento termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca
môže po dohode so správcom vybrať náhradný termín.
Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.
§6
Povinnosti správcu MI














evidovať žiadosti o prenájom ihriska,
vyberať hotovosť podľa tohto prevádzkového predpisu a na konci mesiaca s
harmonogramom prenájmu ihriska odovzdávať do pokladne Obecného úradu,
odomykať a uzatvárať športový areál,
dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov,
dbať o správne a efektívne využitie umelého osvetlenia ihriska,
úzko spolupracovať s nájomcami pri zabezpečení verejného poriadku,
podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí
a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
dbať o dodržiavanie pravidiel BOPZ,
v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod
rýchlej zdravotnej služby,
viesť záznamy o opravách a údržbe ihriska, podieľať sa na opravách,
bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
starať sa o čistotu okolia ihriska.

§7
Sankcie
1. Pri porušení tohto záväzného poriadku a pri nerešpektovaní pokynov správcu, môže byť
návštevníkovi 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.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania tohto prevádzkového poriadku vykonáva starosta obce, hlavný
kontrolór obce, poslanci OZ alebo poverení zamestnanci obecného úradu.
2.Tento prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Divinke dňa 16.12.2011 uznesením č.6/VIII.11 a nadobúda účinnosť dňa
16.12.2011.
Ing. Michal Krško
starosta obce

