Interná smernica

Číslo smernice:

OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Číslo výtlačku:

1/2021
2/2

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

Spracovateľ:

Schvaľovateľ:

Dátum
schválenia:

Číslo
uznesenia:

Dátum
účinnosti:

Ing. Eva Bajtošová

Ing. Ján Greš, starosta

02.11.2021

---

02.11.2021
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Čl. I Úvodné ustanovenia
1.

Účelom prevádzkového poriadku je určenie pravidiel a zásad prevádzky, údržby a
využívania objektu s cieľom vylúčiť riziká poškodenia, znehodnotenia alebo
znefunkčnenia zariadenia a jeho častí, rovnako aj vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb
užívateľov ihriska, stanovenie práv a povinností fyzických a právnických osôb
združujúcich sa na multifunkčnom ihrisku, ako aj práv a povinností obce Spišský Štvrtok,
ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom ihriska.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO:
00329631
Kontakt: 053 45 98532
Email: obec@spisskystvrtok.sk
Web:
www.spisskystvrtok.sk

2.

Starosta obce poverí správcovstvom zodpovedné osoby (ďalej len „správca“), ktoré budú
zabezpečovať prevádzku ihriska.

3.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre
osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú na ihrisku výchovno-vzdelávaciu činnosť
zameranú na športovú činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť.
Čl. II Charakteristika zariadenia

1.

Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté multifunkčné
ihrisko (ďalej len „MI“) nachádzajúce sa na parcele C KN 82/21, v katastrálnom území
obce Spišský Štvrtok, ulica Školská. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením,
mantinelmi, umelým osvetlením o rozmere 36 m x 18 m.

2.

MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to malý futbal, nohejbal,
florbal, volejbal, tenis, hádzaná a basketbal.

3.

MI poskytuje služby pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre žiakov základnej a materskej
školy, pre športovú prípravu a organizácie športových súťaží a podujatí, pre rekreačných
športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby a ostatnú verejnosť.
Čl. III Prevádzka ihriska

1.

Prevádzku riadi a za MI zodpovedá prevádzkovateľ resp. správca MI.

2.

Užívanie ihriska je bezplatné.

3.

MI je prístupné pre verejnosť denne v čase od 8:00 hod. do 21:00 hod. Pre užívanie
ihriska sa stanovuje rezervačný systém. Rezervácie sa vykonávajú telefonicky na
Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku v pracovné dni pondelok - piatok v čase od 8:00 do
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10:00 hod. (kontakt 053 4699073) alebo prostredníctvom rezervačného systému na
webovej stránke obce www.spisskystvrtok.sk. Rezervácia sa vykonáva na jednu celú
hodinu.
Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
08:00 – 15:00 hod.
vyhradené prednostne pre deti do 15 rokov
15:00 – 21:00 hod.
určené pre verejnosť, športové kluby a ostatných záujemcov
Sobota – Nedeľa
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
08:00 – 14:00 hod.
určené pre verejnosť, športové kluby a ostatných záujemcov
14.00 – 16:00 hod.
vyhradené prednostne pre deti do 15 rokov
16:00 – 21:00 hod.
určené pre verejnosť, športové kluby a ostatných záujemcov
4.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

5.

V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu
MI využívať aj iní záujemcovia.
Čl. IV Práva a povinnosti prevádzkovateľa, správcu a užívateľov MI

1.

Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

2.

Prevádzkovateľom MI sa rozumie osoba alebo inštitúcia, ktorá zodpovedá za zariadenie a
zabezpečuje jeho funkčnosť a údržbu. Prevádzkovateľ MI dohliada na využívanie
zariadenia pre účel, pre ktorý bol určený a zabezpečuje ochranu objektu pred poškodením,
zničením a znefunkčnením.

3.

Správca MI je osoba zodpovedná za bežnú prevádzku MI.

4.

Prevádzkovateľ, resp. správca je povinný:

5.



udržiavať MI a jeho súčasti vo funkčnom stave v súlade so zásadami bezpečnosti a
ochrany zdravia,



kontrolovať činnosť na MI a dodržiavanie prevádzkového poriadku užívateľmi
objektu,



bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a poškodení MI.

Prevádzkovateľ, resp. správca je oprávnený:


vydávať pokyny v súvislosti s užívaním MI a jeho vybavenia,



zamedziť vstupu osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a
osoby, ktorá́ sa už dopustila hrubého porušenia prevádzkového poriadku,



účtovať užívateľovi resp. objednávateľovi náklady na opravu poškodeného zariadenia
MI, ak poškodenie spôsobil užívateľ resp. účastník objednávateľa úmyselným alebo
nedbanlivostným konaním; tomuto musí predchádzať spísanie záznamu o vzniku,
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príčinách a rozsahu škody, ktorý podpíše prevádzkovateľ, resp. správca MI a prítomný
užívateľ resp. zástupca objednávateľa.
6.

7.

Užívateľ je povinný:


oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI a bez výnimky ho dodržiavať;
využívanie MI znamená, že užívateľ s prevádzkovým poriadkom súhlasí a akceptuje
ho,



vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené a to najmä malý futbal,
nohejbal, florbal, volejbal, tenis, hádzaná a basketbal,



športové náradie využívať len na účely, na ktoré je určené,



používať vhodnú športovú obuv ktorá je priamo určená na hru na umelej tráve,



oznámiť prevádzkovateľovi chyby, nedostatky a poškodenia MI a jeho častí, ktoré zistí
pri využívaní objektu,



oznámiť prevádzkovateľovi porušenie prevádzkového poriadku inými osobami,



užívať MI len na určený účel a v súlade s prevádzkovým poriadkom, len v
prevádzkovej dobe a v rámci schváleného harmonogramu,



užívať MI tak, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu, udržiavať čistotu, poriadok
a nočný kľud,



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,



riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI
s okamžitou platnosťou vykázaná.

Užívateľom sa zakazuje:


používať kopačky, tretry, topánky s podpätkom, zablatená alebo inak znečistená obuv,



pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach na MI,



vstupovať na MI so zmrzlinou, nápojmi či potravinami, fajčiť, konzumovať
alkoholické nápoje a užívať omamné a psychotropné látky,



zakladať oheň, používať horľavé a výbušné látky, žieraviny, dráždivé a zdraviu
škodlivé látky, ostré a inak nebezpečné predmety,



vodiť psov a iné zvieratá do areálu MI,



vykonávať úpravy alebo zmeny na športových zariadeniach,



organizovať reklamné alebo propagačné akcie na MI bez súhlasu a povolenia
prevádzkovateľa MI,



úmyselne poškodzovať a znečisťovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá,
a ostatné športové zariadenia,



konanie a činnosť, ktorá obmedzuje a ruší ostatných užívateľov MI,



zdržiavať sa v objekte MI mimo prevádzkovej doby.
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8.

Pri zistení porušenia pravidiel správania sa na MI je potrebné kontaktovať správcu. Kontakt
na správcu je uvedený na tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

9.

Pri ohrození života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti užívateľov je potrebné kontaktovať
záchrannú službu:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia
0850 11 13 13 – Linka záchrany (pred príchodom záchranárov)

10. Užívateľ MI vstupuje do priestoru MI na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za
prípadný vznik úrazu. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať
prevádzkový poriadok.
Čl. V Výkon dozoru nad deťmi
1.

Prevádzkovateľ, resp. správca nevykonáva dozor nad deťmi pri využívaní MI
a nezodpovedá za ich bezpečnosť. Plnú zodpovednosť za nich preberajú osoby uvedené v
bode tri tohto článku.

2.

Vstup deťom na MI do 15 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby.

3.

Za dozor nad deťmi a ich bezpečnosť pri využívaní MI sú zodpovední výlučne zákonní
zástupcovia dieťaťa resp. sprevádzajúce dospelé osoby. Ak dieťa navštívi MI v sprievode
pedagóga, je zaň plne zodpovedný pedagóg.
Čl. VI Záverečné ustanovenia

1.

Za škody vzniknuté nedodržaním Prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

2.

Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, pokiaľ nenapĺňa znaky niektorého z
trestných činov z osobitnej časti Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., sa postihuje podľa
ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

3.

Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej
zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných ustanovení.

4.

Prevádzkový poriadok vo forme Informačnej tabule je viditeľne umiestnený pri vstupe do
objektu a na internetovej stránke obce www.spisskystvrtok.sk.

5.

Prevádzkový poriadok je platný od 02. novembra 2021

V Spišskom Štvrtku, dňa 02. novembra 2021

Ing. Ján Greš starosta obce
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