OBEC TVRDOŠOVCE
Novozámocká cesta 56, 941 10 TVRDOŠOVCE

Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Tvrdošovce

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA TVRDOŠOVCE

Viacúčelové ihrisko (ďalej len ihrisko) je majetkom Obce Tvrdošovce, ktorá je jeho
prevádzkovateľom.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa: Obec Tvrdošovce,
Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce
IČO: 00 309 338
DIČ: 202 106 0811
Tel.: 035/6492 413
Fax: 035/6492 413
e-mail: starosta@tvrdosovce.sk
web stránka obce: www.tvrdosovce.sk
Ihrisko slúži verejnosti na športovú činnosť, na ktorú je určené. Užívateľmi ihriska sú
predovšetkým žiaci základných škôl, obyvatelia obce, telovýchovné a športové oddiely, resp.
záujmové združenia, právnické osoby. Žiaci na prezliekanie využívajú prezliekarne základnej
školy a dospelí využívajú prezliekarne športového klubu. Sociálne zariadenia žiaci využívajú
na základnej škole a dospelí v areáli športového klubu.

Článok 1
Zásady používania viacúčelového ihriska
1. Vstup na ihrisko je povolený so súhlasom správcu ihriska a po zaplatení príslušných
poplatkov. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia alebo
technického stavu povrchu posudzuje správca. Záujemcovia o využitie ihriska si so
správcom dohodnú termín a čas a po ukončení športovej činnosti odovzdajú objekt
správcovi.

2. Deti do 6 rokov môžu navštíviť ihrisko len v sprievode dospelej osoby.

-23.Na ihrisko možno vstupovať výhradne cez vstupnú bránku a len v obuvi, ktorá je
vhodná na pohyb po povrchu ihriska. Na povrch ihriska je zakázané vstupovať
v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na podpätkoch a pod.). Do priestoru ihriska sa
zakazuje vstupovať v zablatenej a inak znečistenej obuvi, na kolieskových korčuliach
a bicykloch. Vstup na hraciu plochu je povolený po prezutí sa do vhodnej obuvi
v priestoroch ihriska. Za vhodnú obuv sa považuje turfová obuv určená na umelú trávu,
halová obuv, tenisky. Vstup na ihrisko je zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných látok, osobám bez ohlásenia sa u správcu, s otvoreným ohňom a
predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť úraz. (fľaše, plechovky a pod.)

4.Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia ako i požiarnej ochrany. Prevádzkovateľ ihriska ani správca nenesie žiadnu
zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávanie športovej činnosti na ihrisku.

5.V priestoroch ihriska je zakázané:
- fajčiť
- podliezať futbalové bránky
- preliezať cez mantinely
- vešať sa na oplotenie a záchytné siete, preliezať oplotenie
- poškodzovať vybavenie ihriska
- konzumovať jedlá a alkoholické nápoje
- zahadzovať odpadky
- vodiť psov a iné domáce zvieratá
- používať nedovolené náradie
V priestoroch celého športového areálu je zakázané zakladať oheň, poškodzovať
majetok, ktorý sa tam nachádza, zahadzovať odpadky.
6.V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných používanie nevhodného športového náradia,
poškodzovania majetku obce a pod.) je správca ihriska oprávnený okamžite takéhoto
užívateľa vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie zaplatených
poplatkov.

7.Každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a individuálne
ústne pokyny správcu ihriska a dohodnutý časový harmonogram.

-38.Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo
k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Zistené závady je povinný
bezodkladne oznámiť správcovi. Správca nenesie zodpovednosť za škody, poranenia
a úrazy, ktoré si zapríčinil užívateľ sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním
pokynov.

9.Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel plne zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.

10.V prípade, že sa lopta dostane na súkromný pozemok, bude ju možné vyzdvihnúť iba
v prítomnosti vlastníka pozemku.

11.V prípade porušenia prevádzkového poriadku a pri preukázanom poškodení majetku
bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej zákonnému zástupcovi, uplatnená
náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.

Článok 2
Upratovanie viacúčelového ihriska
1. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia:
Zabezpečenie čistoty a údržby viacúčelového ihriska je hlavnou povinnosťou správcu ihriska
– p. Františka Újhelyiho, ktorý v letnom období so špeciálnou kefou prečistí a zároveň
doplní gumovou hmotou celú plochu viacúčelového ihriska a v zimnom období odstraňuje
sneh z ihriska.
2. Postup pri mechanickej očiste:
Gumovú hmotu so sypačom rozsype na plochu ihriska a špeciálnou kefou hmotu vyrovná na
celej ploche ihriska.
3. Spôsob a frekvencia čistenia osvetlovacích telies:
Osvetlovacie telesá sú prekontrolované trikrát ročne elektrikármi obce a sú zároveň aj
očistené od rôznych nečistôt.

-4Článok 3
Rezervovanie času na športovú činnosť a režijný poplatok
Rezervovanie na športovú aktivitu pre všetky druhy športu maximálne 2 hodiny.

PREVÁDZKOVÉ HODINY VIACÚČELOVÉHO IHRISKA:
Pondelok - Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):
08,00 hod. – 15,00 hod. vyhradené žiakom ZŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov
15,00 hod. – 19,00 hod. hráči športového klubu
19,00 hod – 22,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Pondelok - Piatok ( počas prázdninového obdobia a sviatkov):
10,00 hod. – 12,00 hod. verejnosť – deti do 15 rokov
12,00 hod. – 14,00 hod. deti a mládež od 15 do 18 rokov
14,00 hod – 16,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
16,00 hod – 18,00 hod. verejnosť - deti do 15 rokov
18,00 hod. – 22,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

Sobota
10,00 hod. – 13,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
13,00 hod. – 15,00 hod. deti a mládež od 15 do 18 rokov
15,00 hod. – 17,00 hod. detí a mládež do 15 rokov
17,00 hod. – 20,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov

-5Nedeľa
10,00 hod. – 12,00 hod. hráči športového klubu – starí páni
12,00 hod. – 13,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
13,00 hod. – 15,00 hod. deti a mládež od 15 do 18 rokov
15,00 hod. – 17,00 hod. deti a mládež do 15 rokov
17,00 hod. – 20,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov
Žiaci Základnej školy K. Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským Tvrdošovce
a Základnej školy J.A.Komenského Tvrdošovce môžu využívať ihrisko počas školského
roka denne v čase od 08.00 do 15.00 hodiny. Zodpovednosť za viacúčelové ihrisko počas
využívania ihriska v čase vyučovania preberá pedagogický zamestnanec obce.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

UPOZORNENIE
Správca viacúčelového ihriska má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov na
športové aktivity a následne stav hracej plochy a celého areálu.
Každý návštevník je povinný dodržiavať základné pravidlá slušného správania a
vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj.
Pri opakovanom narušovaní súkromia susediacich obyvateľov neprimeraným správaním má
tento občan právo upozorniť na túto skutočnosť správcu ihriska a požiadať o zjednanie
nápravy.
TIESŇOVÉ VOLANIA

Telefónne čísla pre záchranné služby:
1. tiesňové volanie 112
2. hasičský a záchranný zbor 150
3. záchranná zdravotnícka služba 155
4. polícia 158
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Meno a priezvisko, bydlisko a telefónne číslo správcu ihriska:
František Újhelyi, Tvrdošovce, Ružový rad 10, telefón: 0917 229 133
Fridrich Horáček, Tvrdošovce, Nová cesta 5, telefón 035 6492 207

Článok 4
Záverečné ustanovenia
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť schválením Obecného zastupiteľstva
Tvrdošovce.
Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tvrdošovciach dňa
27.05.2014 uznesením č. 32/27052014 písm. A bod 5.

Ing. Marián Tóth
starosta obce

V Tvrdošovciach, dňa 18.08.2014

