Všeobecne záväzné nariadenie obce Šelpice
č. 01/2010
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre prevádzkovanie viacúčelového ihriska s povrchom z umelej trávy
Prevádzkový poriadok sa vydáva za účelom určenia jednotlivých podmienok
pre prevádzkovanie viacúčelového ihriska a športového areálu.
1. Prevádzku riadi, spravuje a za areál zodpovedá starosta obce, alebo
ním poverená osoba.
Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!
2. Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom je možné osobne
u pracovníčky Obecného úradu v riadnych úradných hodinách OcU
Šelpice, alebo telefonicky na telefónnych číslach OcU s následnou
registráciou. Pre účely rezervácie je požadované predloženie vlastného
platného dokladu totožnosti alebo cestovného pasu plnoletou osobou
– z dôvodu určenia osoby zodpovednej za športové podujatie.
Následne bude vykonané odovzdanie športového areálu s obhliadkou
a zápisom

už

existujúcich

škôd.

Preberajúci

potvrdzuje

svojim

podpisom, že prevádzkovému poriadku porozumel a bude sa ním
riadiť. Podpis s výhradou má za následok zrušenie rezervácie.
3. Po ukončení športového podujatia bude viacúčelové ihrisko odovzdané
správcovi ( alebo ním poverenej osobe ) ktorý vykoná obhliadku
a prípadný zápis škôd.
4. Hráči sa na športovom podujatí zúčastňujú zásadne na vlastné riziko
a prevádzkovateľ nenesie za prípadné zranenia žiadnu zodpovednosť.
5. Vstupovať a hrať na ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou
podrážkou, tenisky – halovky. Je zakázané používanie nevhodnej obuvi
- kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tre
(tretry
atď , ktoré by
tretry)
try) atď
mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.

6. Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre
prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy
o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní a
prípadnom poškodení.
7. Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na
udržanie lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a
pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym –
nekontrolovaným až úmyselným nárazom hráčov a lopty, šplhaniu,
násilnému vracaniu lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému prepínaniu.
Takéto používanie mantinelov alebo sietí je zakázané, skracuje sa tým
ich životnosť.
8. Užívateľ

je v celom areáli povinný počas športového podujatia

udržiavať

čistotu

a poriadok

najmä

čistý

povrch,

bez

cudzích

elementov. Znečistenie môže zmeniť sklz a zapríčiniť úraz.
9. V športovom areáli je zakázané používanie otvoreného ohňa a fajčenie,
fajčenie,
taktiež konzumácia jedál a nápojov.
Športový areál nie je určený na pikniky!
10.. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru viacúčelového ihriska je
zakázané.
11. Na viacúčelovom ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a
kolieskových korčuliach.
12. Deti do 15 rokov musia byť na viacúčelovom ihrisku v sprievode
dospelej osoby.
13. Na viacúčelovom ihrisku je dovolené používať iba správcom povolené
športové náradie – halová lopta, tenisové rakety, lopta na volejbal atď.
14. Porušenie týchto nariadení má za následok okamžité ukončenie
športového podujatia s následným poriadkovým konaním na OcU
Šelpice a rozhodnutím o vysporiadaní vzniknutej škody.

Prevádzkový čas ihriska :
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08:00 hod. – 13:00 hod. rezervované objednávky záujemcov
13:00 hod. – 18:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 15 rokov v sprievode
dospelej osoby
18:00hod. – 21:00 hod.

verejnosť - rezervovanie pre záujemcov nad 18
rokov

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09:00 hod. – 18:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 15 rokov v sprievode
dospelej osoby
18:00 hod. – 21:00 hod. verejnosť - rezervovanie pre záujemcov nad 18
rokov
Sobota
09:30 hod. – 12:00 hod. verejnosť – futbal dospelí
12:00 hod. – 16:00 hod. verejnosť - deti a mládež do 15 rokov v sprievode
dospelej osoby
16.00 hod. – 21.00 hod. verejnosť - rezervovanie pre záujemcov nad 18
rokov
Nedeľa
09:30 hod. – 12:00 hod. verejnosť – futbal dospelí
12:00 hod. – 21.00 hod. verejnosť – tenis

•

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne
upraviť.

•

V

prípade

nevyužitia

ihriska

užívateľmi

stanovenými

týmto

prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu ihrisko využívať
aj iný záujemcovia (inej kategórie).
•

Užívanie ihriska je pre obyvateľov obce Šelpice bezplatné okrem
využívania spŕch, šatne a osvetlenia.

•

Užívanie ihriska je pre užívateľov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Šelpice
alebo súkromné športové akcie uzavretého charakteru spoplatnené
nasledovne:
a) 10 € = 1 hod. - za využitie ihriska
b) 5 € = 1 hod. - za využitie umelého osvetlenia
c) 10 € = za využitie sprchy a šatne

•

Pokiaľ sa hrá futbal a 60% hráčov sú obyvatelia obce Šelpice, poplatok
ostatní účastníci nehradia. Pokiaľ je tento pomer nižší, platia všetci
účastníci podľa vyššie uvedených cien.

•

Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť
pokutu do výšky 6 500 €.

•

V prípade porušenia tohto prevádzkového poriadku fyzickou osobou,
bude obec postupovať v zmysle príslušných ustanovení zák. č.
372/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 04.08.2010.

Ing. Ján Štefanička
starosta obce
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