OBEC VYŠNY ŽIPOV
Obecný úrad, 094 33 Vyšný Žipov č. 83
Prevádzkový poriadok
pre prevádzkovanie viacúčelového ihriska
Prevádzkový poriadok sa vydáva za účelom jednotných podmienok pre prevádzkovanie
viacúčelového ihriska schválený OZ Vyšný Žipov dňa 25.5.2012 Uznesením č. 4-1/2012.
Prevádzku riadi a za ihrisko zodpovedá starostom poverený správca zariadenia, ktorý ihrisko
spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po ihrisku zakázaný!
Užívateľom je potrebné dopredu nahlásiť rezerváciu ihriska na tel. čísle správcu ihriska
alebo 057/ 4491 113.
Prenájom je za úhradu – podľa cenníka schváleného OZ Vyšný Žipov zo dňa 25.5.2012:
- Kolektívne športy (futbal, basketbal, hokejbal, volejbal, hádzaná a iné) – 0,50 €
osoba / hod.
-

Individuálne športy (tenis, nohejbal, košíková a iné) – 5 €/hod. za ihrisko

-

spoločenské organizácie a športové kluby v obci Vyšný Žipov – bezplatne raz
týždenne na základe žiadosti a schváleného harmonogramu.

Úhradu za prenájom ihriska je potrebné uhradiť správcovi viacúčelového ihriska.
Športovú, zábavnú a rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na viacúčelovom
ihrisku vykonávať každý užívateľ na svoje vlastné riziko!
Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi správcu, ktorý je starostom obce určený.
Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z viacúčelového ihriska s okamžitou
platnosťou vykázaná. Užívateľ viacúčelového ihriska 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. Za škody vzniknuté
nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených
na vstupnej tabuli na viacúčelové ihrisko zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca. Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný vstupovať na viacúčelové
ihrisko cez vstupnú bránu.
Zakazuje sa:
- fajčiť v priestoroch ihriska a zakladať oheň,
- nadávať a vulgárne sa vyjadrovať,
- podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely,
- poškodzovať majetok a vybavenie ihriska,
- konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch ihriska,

-

znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami,
vodiť psov na ihrisko,
vstupovať na ihrisko v nevhodnej (kopačky s lisovanými a kovovými hrotmi, obuvi
s klincami - tretry a podobne), zablatenej a inak znečistenej obuvi, na kolieskových
korčuliach a na bicykloch.

Maloleté deti musia byť na ihrisko sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.
Každý užívateľ ihriska je povinný udržiavať na ihrisku a v jeho okolí čistotu a poriadok.
Údržbu viacúčelového ihriska bude vykonávať Obce Vyšný Žipov svojim správcom,
a to nasledovným spôsobom:
- prečesávanie trávnika ťažkou kefou,
- kontrola utiahnutia spojov,
- ošetrenie mantinelov,
- dopĺňanie plochy ihriska pieskom.
Prevádzkový čas ihriska:
Prevádzkové hodiny viacúčelového ihriska:
Počas školského roka žiaci ZŠ a MŠ :
Pondelok – Piatok

od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Letné obdobie občania a organizácie:
Pondelok - Piatok

od 15.00 hod. do 21.00 hod.

Sobota – Nedeľa

od 09.00 hod. do 21.00 hod.

Zimné obdobie občania a organizácie:
Pondelok - Piatok

od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Sobota – Nedeľa

od 09.00 hod. do 18.00 hod.

Počas školských prázdnin a mimo školského roka prevádzka ihriska začína o 09.00
hod. a končí podľa vyhradeného času v ročnom období.
V dopoludňajších hodinách za poriadok na ihrisku zodpovedajú vyučujúci telesnej
výchovy a vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav ihriska.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje prevádzkový čas ihriska operatívne upraviť.
Tiesňové volania:
112 – tiesňové volanie
158 – polícia
Správca multifunkčného ihriska vedie evidenciu osôb a organizácií užívajúcich areál
ihriska, eviduje a hlási spôsobené škody užívateľmi ihriska.

Porušenie tohto prevádzkového poriadku je trestné v zmysle platných
právnych predpisov!
Dátum: 25. 5. 2012

...............................................
Mgr. Miroslav Ondič
starosta obce

