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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
1. ÚČEL , DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku. Multifunkčné
ihrisko, (ďalej len MI) je vybavené umelým trávnikom o rozmere 33 x 18 m, umelým
osvetlením, mantinelmi vo výške 1 m, po obvode ihriska s ochrannými sieťami na
stĺpoch, 2 ks vstupných bránok a 2 ks multifunkčných bránok zabudovaných
v systéme mantinelov, 2 ks stĺpov a sieť pre tenis a nohejbal, 2 ks stĺpov a sieť pre
volejbal. Vlastníkom MI je Obec Komjatná, správcom ihriska je Základná škola
s materskou školou v Komjatnej. 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. rekreačnošportovú činnosť na ihrisku. MI poskytuje služby pre žiakov Základnej školy
s Materskou školou Komjatná v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová
príprava a organizácii športových súťaží. V čase mimo školského vyučovania pre
činnosť športových záujmových krúžkov školy, športovej činnosti Školského klubu
detí pri Základnej škole s Materskou školou v Komjatnej, mládežníckych športových
klubov, rekreačných športovcov, a verejnosť – podujatia organizované obcou
Komjatná a jednotlivcami . Celý športový komplex je postavený v školskom areáli
Základnej školy s materskou školou v obci Komjatná.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Každý, kto chce užívať MI je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom
a dodržiavať jeho ustanovenia. Na ihrisku je dovolené vykonávať nasledovné
športové činnosti na ktoré je ihrisko spôsobilé.
-

Malý futbal
Nohejbal
Volejbal
Tenis
Basketbal
Hádzaná
V zimnom období voľné korčuľovanie a hokej po
plochy v zmysle pokynov dodávateľa MI.

náležitej

úprave

ľadovej

3. ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA


Prevádzku MI riadi a za areál MI zodpovedá poverený správca zariadenia,
ktorého povinnosťou je spravovať ihrisko tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Zástupcom správcu ihriska, u ktorého je možné objednať používanie ihriska je:
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Zdenko Cibulka , Komjatná 146 , telefón: 0911800931
Do priestoru MI je zakázané vstupovať a vykonávať akúkoľvek športovú či inú
činnosť bez vedomia správcu ihriska:


Každý kto využíva MI je povinný riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom
a pokynmi zástupcu správcu tohto ihriska. Pokiaľ zástupca správcu zistí, že
užívateľ ihriska porušuje pravidlá a ustanovenia tohto prevádzkového
poriadku, môže a má právo takúto osobu s okamžitou platnosťou vykázať
mimo plochy ihriska.



Každý užívateľ MI vykonáva športovo-rekreačnú činnosť výslovne na vlastné
riziko.



Každý užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby nedošlo k zraneniu, ujme
na zdraví alebo poškodeniu akejkoľvek časti MI. Užívateľ MI je plne
zodpovedný za prípadné poškodenie ihriska, ktoré spôsobil svojím pričinením.
Pokiaľ vznikne nejaká škoda, bude vyčíslená škoda správcom ihriska
a užívateľ je povinný do troch dní od oznámenia túto škodu uhradiť do
pokladne obecného úradu. V prípade pokiaľ sa jedná o neplnoletú osobu,
škodu uhradí jeho zákonný zástupca. V prípade že nedôjde k úhrade škody
užívateľom, ktorý zapríčinil škodu na MI, bude začaté voči nemu
priestupkové konanie.



Za škody, ktoré vzniknú nedodržaním prevádzkového poriadku, zodpovedá
osoba, ktorá porušila prevádzkový poriadok, alebo jej zákonný zástupca.



Vstup do ihriska je povolený výhradne cez dve vstupné bráničky



Vstup do priestoru ihriska je deťom do 15 rokov povolený len pod dozorom
vyučujúceho, zákonného zástupcu, alebo inej poverenej dospelej osoby.



Každý užívateľ MI je povinný udržiavať v priestore ihriska čistotu a poriadok
a večer nočný kľud.



Na športovisko je povolené vchádzať len v športovej obuvi – tenisky, botasky
a podobne.
Je prísne zakázané vchádzať na ihrisko v kopačkách, a topánkach
s podpätkom ako i v znečistenej obuvi

 Na ihrisku je povinné dodržiavať zásady slušného správania.
 Na ihrisku sa zakazuje:
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Lezenie cez futbalové bránky, vešanie sa na siete, preliezanie mantinelov
Poškodzovať majetok športového areálu ihriska
Vstupovať na ihrisko mimo dvoch vstupných bráničiek
Vodiť psov a iné zvieratá na plochu ihriska
Fajčiť a používať alkoholické nápoje a iné omamné látky
Zakazuje sa vstup so zmrzlinou, nápojmi a inými potravinami
Znečisťovať ihrisko rôznymi odpadkami, fľašami, plechovkami a podobne.
Na ihrisko sa zakazuje vstupovať na bicykloch, motorkách, kolieskových
korčuliach a kolobežkách
 Na ihrisko sa zakazuje vstupovať v zimnom období v korčuliach, pokiaľ nie je
vytvorená dostatočná vrstva ľadu (cca 3-5 cm od vrchu trávy)
4. PREVÁDZKOVÉ USTANOVENIA A POPLATKY
Areál MI je uzamknutý:
 Odovzdávanie a preberanie ihriska
 Každý užívateľ si prevezme kľúče od zástupcu správcu ihriska. Po
príchode na ihrisko si skontroluje, či nie je poškodená niektorá z častí
ihriska. Pokiaľ pri odovzdávaní kľúčov zástupca správcu ihriska nájde
poškodenú časť ihriska, zodpovednosť za túto poškodenú vec nesie
užívateľ, ktorý posledný používal ihrisko. Pokiaľ užívateľ zistí závadu na
začiatku používania ihriska, a nahlási to zástupcovi správcu ihriska,
zodpovednosť nesie predošlý užívateľ ihriska.
 Prevádzkové hodiny počas školského roka:
Pondelok až piatok
8,00 – 16,00 hod.
Ihrisko je výhradne využívané Základnou školou
s materskou školou pre potreby využitia na hodinách telesnej výchovy a inej
športovej činnosti.
Tu zodpovedá za ihrisko vyučujúci.
16,00 21,00 hod je ihrisko k dispozícii mládeži a širokej verejnosti
a jednotlivcom, ktorí si ihrisko objednajú u zástupcu správcu ihriska
v časových intervaloch dohodnutých so správcom ihriska.
V čase od 16,00 hod do 18,00 hod majú prednosť žiaci a mládež do 18
rokov. V prípade, že v tomto čase bude ihrisko voľné, je možné aby bolo
využívané verejnosťou aj v tomto vyhradenom čase.
 Prevádzkové hodiny počas školských prázdnin:
8,00 - 21,00 hod. je ihrisko plne k dispozícii širokej verejnosti a jednotlivcom,
ktorí si ihrisko objednajú u zástupcu správcu ihriska v časových intervaloch
dohodnutých so správcom ihriska. Pokiaľ si ihrisko objedná zamestnanec
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školy či učiteľ sám z dôvodu organizovaných aktivít alebo so žiakmi našej
základnej školy, má prednosť pred verejnosťou. V prípade, že si ihrisko
objedná niektorá zo športových zložiek obce, z dôvodu organizovaných
športových aktivít má taktiež prednosť pred verejnosťou.
V prípade
organizovaných aktivít školou, športovými. zložkami obce je potrebne oznámiť
termín min. 3 dni vopred
Fyzická osoba, alebo skupina osôb si MI môže prenajať iba na 2 hodiny
denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom, môže prenájom po
dohode so správcom MI pokračovať o ďalší časový úsek.
V prípade, ak si plánuje niektorá so športových zložiek obce, alebo
zamestnanec školy, resp. učiteľ so žiakmi objednať ihrisko, je potrebné aby
ihrisko objednal u zástupcu správcu ihriska aspoň 2 dni vopred.
Zodpovedný zástupca správcu ihriska, u ktorého je možné dopredu objednať
používanie ihriska .

Cibulka Zdenko, Komjatná 146,

tel. kontakt : 0911800931

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť
Prevádzkové hodiny v sobotu, nedeľu a sviatky sú ako počas školských
prázdnin.
Po ukončení športových aktivít je potrebné zanechať MI uzatvorené
 Poplatky
 Za používanie MI sa vyberá správny poplatok v nasledovných cenách:
a/ Základná škola s materskou školou využíva ihrisko bezplatne na hodiny
telesnej výchovy ale i na krúžky a podobne, ktoré budú v popoludňajších
hodinách
b/ deti a mládež do 18. rokov používajú ihrisko zdarma U detí do 15 rokov je
podmienkou prítomnosť zodpovednej dospelej osoby na MI počas doby jeho
využívania dieťaťom
c/ dospelí uhradia: :
pri tenise s počtom maximálne 4 osoby .................. 2,00 EUR/hod/ihrisko
pri nohejbale s počtom maximálne 4 osoby ............ 2,00 EUR/hod/ihrisko
volejbal a basketbal maximálne 4 osoby ................. 2,00 EUR/hod/ihrisko
pri kolektívnych športoch kde je 5 a viac osôb
malý futbal, hádzaná, volejbal, basketbal, ................6,00 EUR/hod/ihrisko
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V dňoch od 1.7.2016 do zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré je
naplánované na 9.9.2016, bude používanie ihriska v skúšobnej prevádzke,
kde sa poplatok vyberať nebude. Poplatok sa bude vyberať až po zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Komjatná a schválení výšky úhrad.
Poplatok sa bude uhrádzať zástupcovi správcu ihriska, ktorý o úhrade vydá
doklad o prevzatí finančných prostriedkov.
Pri použití osvetlenia bude poplatok zvýšený o 2,00 EUR/ hod.
Poplatok sa vyberá za každú aj začatú hodinu. Príjem z poplatkov bude
použitý výlučne na úhradu prevádzkových nákladov MI.
5. POVINNOSTI SPRÁVCU IHRISKA












Správca ihriska vedie časový harmonogram využitia ihriska v prevádzkovej
knihe
Odomyká a uzatvára MI
Zabezpečuje bežnú údržbu ihriska
Vedie zošit údržby a opráv a podieľa sa na opravách ihriska
Kontroluje ihrisko po jednotlivých užívateľoch
Pri zistení závady okamžite informuje starostu obce o vzniknutej škode
a o osobe, ktorá škodu zapríčinila
Vyberá poplatok za používanie ihriska
Stará sa o čistotu okolia ihriska
Podieľa sa na organizovaní školských a verejných podujatiach
V prípade zistenia úrazu, podieľa sa na podaní prvej pomoci
Správca ihriska poberá za starostlivosť o ihrisko odmenu dohodnutú so
základnou školou

6. KONTAKTY TIESŇOVÝCH VOLANÍ






112 ..................... tiesňové volanie
150 ..................... hasičská a záchranná služba
155 ..................... záchranná zdravotná služba
158 ..................... polícia
0907931702 ...... starosta obce Komjatná

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska nachádzajúceho sa v školskom
areáli Základnej školy s materskou školou Komjatná bude schválený Obecným
zastupiteľstvom dňa 9.9.2016. Do tohto termínu platí skúšobná prevádzka, počas
ktorej sa ihrisko používa v súlade týmto návrhom prevádzkového poriadku.
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Prevádzkový poriadok bol schválený uznesením OZ č. 64.11 zo dňa 9.9.2016.

Akýkoľvek vstup do areálu multifunkčného ihriska mimo
prevádzkovej doby a bez vedomia správcu ihriska je prísne
zakázaný!
V prípade porušenia zákazu vstupu bude tento vstup braný
ako neoprávnené a násilné vniknutie na cudzí majetok.

Komjatnej, 10.9.2016

Mgr. BRTKO Otto
starosta obce
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