PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÝCH IHRÍSK V AREÁLI
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ULICA SKALKA
Obec Lietavská Lúčka na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Z.
z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva ,,Prevádzkový poriadok viacúčelových
ihrísk v areáli Základnej školy, ulica Skalka“ (ďalej len ,,prevádzkový poriadok“ a ,,ihrisko“)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:
Vlastník ihriska (ďalej len ,,vlastník“):
Obec Lietavská Lúčka
Prevádzkovateľ ihriska (ďalej len ,,prevádzkovateľ“):
Obec Lietavská Lúčka
Adresa prevádzkovateľa:
Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 14 Lietavská Lúčka
IČO:
00648981
Kontakt:
041/5688 112, obec@lietavskalucka.sk.sk
Adresa ihrísk:
Lietavská Lúčka, Skalka 34
Prevádzkovateľ poverí správcom (ďalej len ,,správca“) ihriska zodpovednú osobu, ktorá bude
zabezpečovať bežnú prevádzku ihriska.
Užívateľ ihriska (ďalej len ,,užívateľ“) je osoba, ktorá sa nachádza v areáli ihriska za účelom
prevádzkovania športových činností aktívne, alebo sa zúčastňuje týchto činností pasívne.

1.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti:
 Užívateľa
 Vlastníka a prevádzkovateľa
 Správcu

2.

Prevádzkový poriadok spoločne s menom správcu a telefónnym kontaktom na správcu budú
vyvesené na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko.

3.

Areálom ihriska sa chápe vnútorný priestor ohraničený vonkajším oplotením areálu ihriska.

4.

Plochou ihriska sa chápe plocha s umelou trávou ohraničená vonkajšími mantinelmi
a futbalovými bránami.

1.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
Užívateľ je povinný sa oboznámiť s týmto prevádzkovým poriadkom pred vstupom do
areálu ihriska. Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto
prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť a dodržiavať ho.
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2.

Na ploche ihriska je dovolené vykonávať iba aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
Ihrisko je možné využívať iba na kolektívne športy a to nasledovne:
Ihrisko č. 1

Ihrisko č. 2

 Futbal – minimálny počet osôb 6
 Nohejbal – minimálny počet osôb 4
 Volejbal – minimálny počet osôb 4
 Basketbal
 Florbal
 Loptové hry

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Užívateľ vykonáva aktivity v areáli ihriska výhradne na svoje vlastné bezpečnostné riziko.
2. Užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu. V prípade neuposlúchnutia jeho pokynov
môže byť osoba správcom z areálu ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná.
3. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli ihriska zakázaný.
4. Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním, nedošlo k zraneniu,
ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody,
ktoré vznikli jeho pričinením.
5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku, alebo nedodržaním všeobecných
bezpečnostných pravidiel, zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný
zástupca.
6. Každý užívateľ je povinný vstupovať do areálu ihriska výhradne cez vstupnú bránu.
7. Vodenie psov a iných zvierat do areálu ihriska je zakázané.
8. Na plochu ihriska je zakázané vstupovať s prostriedkami, náradím a vecami, ktoré neslúžia
na prevádzkovanie povolených športov.
Zakazuje sa vnášať na ihrisko najmä tieto veci:
 dopravné prostriedky (bicykel, kolobežka, ...),
 športové náradie (korčule, hokejka, ...),
 jedlo a nápoje, v prípade nápojov s výnimkou nealkoholických nápojov v plastových
obaloch slúžiacich na občerstvenie pri športe,
 cigarety a alkoholické nápoje.
9. Užívateľ je povinný v areáli ihriska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok, správať sa
slušne bez vulgárnych výrazov prejavu a dodržiavať kľud.
10. Užívateľ je povinný pri vstupe na plochu ihriska používať vhodnú a čistú športovú obuv.
Používať je možné len: turfy, halová obuv, gumené kopačky.
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1.

Prevádzkové hodiny ihriska:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov):
8.00 h – 20.00 h (v čase od 8.00 do 15.00 prednostne ZŠ a MŠ v Lietavskej Lúčke)
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
9.00 h – 20.00 h (v čase od 9.00 do 15.00 prednostne mládež do 18 rokov s trvalým pobytom
v Lietavskej Lúčke)
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Sobota: 9.00 h – 19.00 h
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Nedeľa: 9.00 h – 14.00 h
V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh a podobne), v prípade snehovej
vrstvy na ihrisku, alebo v prípade iných mimoriadnych okolností, môže správca alebo
prevádzkovateľ rozhodnúť o zatvorení ihriska.
V časoch prednostného využitia ihriska pre ZŠ a MŠ, pre mládež do 18 rokov s trvalým
pobytom v Lietavskej Lúčke, môžu byť tieto skupiny uprednostnené pred ostatnými už
nahlásenými skupinami. Rozhodnutie o zmene rezervácie a využití ihriska je v kompetencii
správcu.
Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť so správcom osobne na obecnom úrade v čase
pracovnej doby obecného úradu, alebo telefonicky v pracovných dňoch do 18.00 h,
minimálne jednu hodinu pred prenájmom na telefónnom čísle 0905 636 629. V prípade
záujmu o ihrisko v rovnakom čase viacerými skupinami, rozhoduje o konečnej rezervácii
správca.
Maximálny jednorazový čas použitia / rezervácie ihriska je 2 hod. Výnimka na dlhší čas je
povolená so súhlasom správcu.
Užívanie ihriska je pre užívateľov spoplatnené nasledovne:
 obyvatelia obce s trvalým pobytom v obci (s minimálne polovičným zastúpením v
skupine)
zdarma
 športové oddiely a združenia so sídlom v obci zdarma
 ZŠ a MŠ v Lietavskej Lúčke
zdarma
 ostatní
10 € / h
V prípade použitia osvetlenia je poplatok pre všetky skupiny 3€ / h. Poplatok sa účtuje za
každú začatú pol hodinu.
Úhradu za prenájom ihriska / použitie osvetlenia je potrebné uhradiť v hotovosti na mieste
správcovi.
Vstup na ihrisko je povolený iba skupine so zodpovednou osobou vo veku minimálne 18
rokov.
Čl. 5
Správca ihriska

1.

Povinnosti správcu po 15.00 h:
 Viesť prevádzkovú knihu ihriska.
 Evidovať žiadosti o prenájom.
 Vyberať poplatky za prenájom ihriska a použitie osvetlenia. Vybrané poplatky
odovzdávať do obecnej pokladne najneskôr do piatich pracovných dní po ukončení
kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 Odomykať areál ihriska pred jeho použitím a upozorniť užívateľov na dodržiavanie
prevádzkového poriadku.
 Po ukončení prenájmu skupinou skontrolovať technický stav areálu, čistotu v areáli
a areál ihriska zamknúť. Prípadné škody spoločne s užívateľom spísať, o škodách
vyhotoviť fotodokumentáciu a o škodách bezodkladne informovať prevádzkovateľa.
Znečistenie je povinný odstrániť užívateľ pred opustením areálu ihriska.
 Starať sa o čistotu v areáli ihriska.
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 Bezodkladne informovať prevádzkovateľa o škodách zistených pri inej príležitosti,
ako pri preberaní ihriska po použití.
 V prípade neprístojného správania užívateľa ihriska, správca môže užívateľa vykázať
z ihriska.

1.

1.
2.
3.

Čl. 6
Osobitné ustanovenia
Pri poškodení majetku bude voči osobe, ktorá tak spravila, uplatnená náhrada škody v plnej
výške.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku vykonáva starosta obce,
alebo ním poverená osoba.
Prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
Tento Prevádzkový poriadok je platný jeho schválením na IV. riadnom zasadnutí OZ obce
Lietavská Lúčka, dňa 25.3.2019.

Ing. Marian Sliviak
starosta obce
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