PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
AREÁLU VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
V OBCI K R I V Á Ň

Obecné zastupiteľstvo v Kriváni podľa § 4 ods. 3., písm. j) a h) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento Prevádzkový poriadok areálu
Viacúčelového ihriska v obci K R I V Á Ň (ďalej len „prevádzkový poriadok“).
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Kriváň zriadila a prevádzkuje areál viacúčelového ihriska (ďalej len „areál“).
Areál je určený na športové aktivity a športové podujatia obyvateľov obce Kriváň, ale
aj jej návštevníkom. Areál je vybavený osvetlením hracej plochy na využívanie aj vo
večerných hodinách. Pri splnení tu uložených podmienok môže byť areál poskytovaný
za tu stanovenú odplatu fyzickým osobám i právnickým osobám (ďalej len
„užívateľ“).
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tento prevádzkový poriadok s cieľom vymedzenia
obsahu náplne činnosti zariadenia areálu a podmienok jeho využívania za dodržania
zásad hospodárenia s obecným majetkom.
3. Prevádzkový poriadok je dňom účinnosti záväzný pre všetkých zamestnancov,
občanov obce Kriváň i pre všetky osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu využívajú toto
zariadenie.
Čl. II.
Organizácia a riadenie
1. Zodpovedným pracovníkom areálu je správca, ktorým je:
Jozef Ďurica, Kriváň č. 238, č. tel.: 0915385314
V prípade jeho neprítomnosti ho zastupujú :
Rudolf Káčer, Ing., Kriváň č. 320, č. tel.: 0911214044
Mário Chlebničan, Kriváň č. 118, č.tel.: 0907276682
2. Správca zabezpečuje, aby zariadenie areálu bolo v súlade s jeho určením a pre jeho
využívanie boli zabezpečené záujmy obce.
Práva a povinnosti správcu areálu :
- zodpovedá za dodržiavanie poriadku v celom areáli, zabezpečuje jeho
prevádzkyschopnosť a pravidelnú údržbu
- má právo žiadať od každého užívateľa doklad totožnosti (občiansky preukaz
a pod.) a v prípade jeho nepredloženia neumožniť vstup do areálu
- vedie zoznam všetkých užívateľov (vrátane detí, ak ich nesprevádza učiteľ,
tréner a pod.) s uvedením veku a trvalého pobytu
- organizuje časový rozvrh využívania zariadenia areálu na základe záujmu
a požiadaviek užívateľov a obce, ktorý zverejňuje
- je povinný otvoriť areál užívateľom a uzavrieť areál po skončení jeho
využívania
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-

má právo v prípade úmyselného poškodzovania hracej plochy a priľahlej
plochy vrátane oplotenia, areál uzavrieť a poškodzovateľa vykázať z areálu
a nedovoliť mu ďalej využívať areál
- má právo upozorniť užívateľov na nevhodné správanie a vulgárne vyjadrovanie,
neumožniť vstup do areálu, ak užívateľ nemá primeranú športovú obuv
(v kopačkách akéhokoľvek typu, v zablatenej a inak znečistenej obuvi, na
kolieskových korčuliach a na bicykloch a pod. ) a je vážne podozrenie na možné
poškodenie, alebo znečistenie hracej plochy
- má právo neumožniť vstup, ak je viditeľné, že užívateľ je v podnapitom stave
- má právo vykázať z areálu osoby, ktoré nie sú v zozname užívateľov, resp.
po zaplatení doplniť do zoznamu užívateľov, obdobne aj divákov.
Čl. III.
Všeobecne záväzné pravidlá
- priestory areálu je možné poskytovať fyzickým a právnickým osobám za odplatu,
alebo bezplatne po splnení tu stanovených podmienok
- každý užívateľ areálu je povinný dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového
poriadku a individuálne ústne pokyny správcu
- využívanie areálu je dovolené len na tieto športy : tenis, volejbal, nohejbal, malý futbal
a hádzaná. Užívatelia nesmú používať hokejky, golfové palice, puky a podobne
- každý užívateľ areálu je povinný dodržiavať zmluvné podmienky používania ihriska
a časový harmonogram
- deti do 15 rokov musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou,
alebo aspoň osobou, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu
- každý užívateľ areálu je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a všeobecne
záväzné predpisy
- prevádzkovateľ areálu a správca nezodpovedá za škodu a zdravotnú újmu vzniknutú
užívateľovi, ani za straty osobných vecí
- pri využívaní areálu má prednosť platiaci užívateľ pred bezplatným
- využívanie areálu je určené najmenej na 1 hod., resp. jej násobky a to najmenej pre
dve osoby a najviac pre 12 osôb na akciu (u detí do 15 r. i väčší počet)
- využívanie areálu tými istými užívateľmi, resp. skupinami hráčov môže byť
maximálne 2 hodiny denne a 6 hodín týždenne
- pri organizovaných súťažiach a turnajoch v areáli sa pravidlá použijú primerane, ako
pre užívateľa, tak aj pre divákov
Čl. IV.
Prevádzková doba a čas užívania
1. Prevádzková doba základná:
Deň
Od
Do
Pondelok 8.00 hod. 22.00 hod.
Utorok
8.00 hod. 22.00 hod.
Streda
8.00 hod. 22.00 hod.
Štvrtok
8.00 hod. 18.00 hod.
Piatok
8.00 hod. 22.00 hod.
Sobota
8.00 hod. 22.00 hod.
Nedeľa
8.00 hod. 22.00 hod.

Od

Do

19.00 hod.

22.00 hod.
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2. Počas sviatkov, obecných a iných akcií, údržby, zimného obdobia, resp. podľa záujmu
užívateľov, bude prevádzková doba podľa potreby skrátená.

Čl. V.
Povinnosti a pokyny pre užívateľov areálu
-

užívateľ je povinný udržiavať areál a jeho hraciu plochu v poriadku, šetriť a
neznečisťovať plochu priestory a okolie areálu
užívateľ je povinný po skončení užívania areálu odovzdať areál správcovi, ktorý
skontroluje poriadok a funkčnosť areálu
užívateľ je povinný používať primeranú športovú obuv (zakazuje sa používať kopačky
akéhokoľvek typu, tretry, topánky, zablatenú a inak znečistenú obuv)
užívateľ je povinný prípadné poškodenie majetku a zistené závady ihneď nahlásiť
správcovi a uhradiť bezodkladne škody, ktoré spôsobil počas užívania
užívateľ je povinný dodržiavať stanovený čas podľa toho, ako bol dohodnutý
užívateľ má zakázané úmyselne poškodzovať areál a jeho hraciu plochu
užívateľ je povinný prispôsobiť svoje správanie tak, aby nevzniklo verejné pohoršenie
obyvateľov (zakazuje sa nadávať, vulgárne vyjadrovať a robiť nadmerný hluk)
všetci užívatelia areálu musia dodržiavať bezpečnostné predpisy, hygienické normy a
požiarno-poplachové smernice
užívateľ má zakázané fajčiť v priestore areálu a zakladať oheň v celom areáli
užívateľ má zakázané podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely
užívateľ má zakázané vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené
vstupy
užívateľ má zakázané konzumovať jedlá a nápoje (najmä alkoholické) v celom areáli
užívateľ má zakázané znečisťovať areál a jeho okolie odpadkami
užívateľ má zakázané vodiť psov i iné domáce zvieratá do areálu, ako aj celého
športového areálu TJ Kriváň
tieto povinnosti a pokyny pre užívateľov areálu platia primerane aj pre divákov
nachádzajúcich sa v areáli s tým rozdielom, že nesmú vstupovať na hraciu plochu
užívateľ je zodpovedný za divákov v areáli.
Čl. VI.
Poplatky za používanie areálu
Obec Kriváň stanovuje poplatky za využívanie hracej plochy v areáli :
a. Poplatok 4,- EUR/hod.
b. Poplatok za využitie osvetlenia vo večerných hodinách 2,- EUR/hod.
c. Zľavu z poplatku na požiadanie budú mať užívatelia - fyzické osoby (ďalej len
„občania“) s trvalým pobytom v obci Kriváň, t.j. poplatok pre občanov Kriváňa
bude 2,- EUR/hod. (zľava sa netýka osvetlenia vo večerných hodinách).
d. Deti do 15 rokov s trvalým bydliskom v obci Kriváň, alebo žiaci ZŠ v Kriváni, či
žiaci- hráči TJ Kriváň, sú oslobodení od poplatku od 8.00 do 16.00 hod., ak sa
jedná o akcie organizované ZŠ Kriváň, alebo TJ Kriváň aj mimo tohto času.
e. Pri organizovaných súťažiach a turnajoch v areáli (okrem žiakov) o oslobodenie
od poplatku možno požiadať Obec Kriváň.
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f. Poplatok za využívanie areálu bude uhrádzaný správcovi v priestore areálu, na čo
mu bude vystavený zúčtovateľný doklad.
g. Stanovuje sa možnosť zakúpenia permanentiek na obdobie 1 kalendárneho roka
pre občanov Kriváňa: 1. za 33,- EUR,(umožňuje rezervovať 1 hod. týždenne,
max. 30 hod. za rok)
2. za 66,- EUR,(umožňuje rezervovať 2 hod. týždenne,
max. 60 hod. za rok)
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ, Obec Kriváň si vyhradzuje právo v prípade poškodenia areálu
užívateľom, nárokovať si náhradu spôsobenej škody v plnej výške.
Tento Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých užívateľov a návštevníkov. Bol
schválený na Obecnom zastupiteľstve v Kriváni dňa 22.9.2011, č. uznesenia 6-C/2
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

V Kriváni, dňa 22.9.2011

Imrich P a ľ k o
starosta obce
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