OBEC DUBODIEL

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO
ŠPORTOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU
Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 1. augusta 2011

1. ÚČEL
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb zdrţujúcich sa na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou o rozmere 36 x 18 m a
s umelým osvetlením. Viacúčelové ihrisko je športová plocha určená výhradne na
vykonávanie rekreačných športov ako sú: tenis, volejbal, minifutbal, hádzaná, nohejbal.
Vyuţívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky fyzické a právnické osoby na základe
tohto prevádzkového poriadku. Osoby mladšie ako 12 rokov môţu vstupovať na ihrisko len
pod dohľadom dospelej osoby.

Záujemcovia o ihrisko si musia nahlásiť termín vopred min. 24 hod.
Poplatok za prenájom ihriska sa platí vopred v hotovosti na obecnom úrade.

2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Prevádzkovateľ zariadenia:
IČO:
Kontakt:

OBEC DUBODIEL
00311537
tel. č. : 032/6596128
tel./fax : 032/ 6596821

3. PREVÁDZKA IHRISKA
Letné obdobie:
Denne: 8.00 - 22.00
Zimné obdobie:
Denne : 9.00 - 21.00
4. SPRÁVCA IHRISKA
Objednávanie prenájmu ihriska: Obecný úrad Dubodiel - pracovné dni
Minipotraviny-Allpresso Dubodiel – sviatok, víkend
Kľúče od ihriska poskytnú : Obecný úrad Dubodiel - pracovné dni
Minipotraviny - Allpresso Dubodiel – sviatok, víkend
V prípade nepriaznivého počasia ( dáţď, silný vietor, sneh, ... ) je ihrisko uzatvorené.
5. PRENÁJOM IHRISKA
Viacúčelové :
Ţiaci ZŠ s MŠ Dubodiel v rámci vyučovania - zdarma
Futbalisti TJ Druţstevník Dubodiel v rámci tréningu 1 deň v týţdni - zdarma
Deti a mládeţ do 15 rokov : 2 Є / hod.
Dospelí : 4 Є / 1hod.
Tenisové :
Sadzba : 2 Є / hod
Doplatok za osvetlenie : 2 Є / hod.

6. POVINNOSTI NÁJOMCOV
-

dodrţiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na
umelej tráve. Je zakázané vstupovať v kopačkách alebo tretrách.
na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
okamţite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( listy, papiere,.. )
je prísny zákaz úmyselne poškodzovať a liezť na mantinely, bránky, stoţiare,
ochranné sitá,
za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca,
neznečisťovať ihrisko a okolie ihriska rôznymi odpadmi
dodrţiavať pravidlá bezpečnosti pri uţívaní ihriska
počas športovej činnosti je zákaz uţívať alkohol a iné drogy,
dodrţiavať ďalšie pokyny správcu ihriska
prísny zákaz vodiť psov na ihrisko
v prípade nevhodného správania sa /vulgárne vyjadrovanie, slovné a fyzické
napádanie/ bude takýto nájomca vykázaný z ihriska

7. POVINNOSTI SPRÁVCU IHRISKA
-

evidovať ţiadosti o prenájom ihriska,
viesť knihu prevádzky ihriska
vyberať nájom, vyhotovovať potvrdenky o prenájme
odomykať a uzatvárať športové ihrisko
podľa potreby zapínať osvetlenie
dbať o starostlivosť a údrţbu ihriska
dbať o správne, efektívne vyuţitie umelého osvetlenia ihriska,
bezodkladne informovať starostku obce alebo poslancov OZ o vzniknutých škodách
na majetku obce,
vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
starať sa o čistotu okolia ihriska, pravidelne dávať vyváţať smetnú nádobu,

V Dubodiele dňa 19. júla 2011
Boţena Richtárechová
starostka obce

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.novembra 2009
Poplatky schválené obecným zastupiteľstvom dňa 26.januára 2011.
Článok 4. upravený uznesením č. 49/2011 zo dňa 19. júla 2011.

