pre prevádzkovanie viacúčelového ihriska s povrchom z umelej trávy v obci Zvolenská
Slatina
Viacúčelové ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej,
Ul. T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina, na parcele č. 1463/1, v katastrálnom území Zvolenská
Slatina (ďalej len „viacúčelové ihrisko“). Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením,
mantinelmi a ostatným vybavením pre vykonávanie športových aktivít. Vlastníkom viacúčelového
ihriska je Obec Zvolenská Slatina, SNP 370/19, Zvolenská Slatina.
Za účelom vytvorenia jednotných podmienok prevádzkovania viacúčelového ihriska vydáva Obec
Zvolenská Slatina tento prevádzkový poriadok:
1. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou je športová plocha určená výhradne na vykonávanie
rekreačných športov ako sú tenis, volejbal, minifutbal, basketbal /streetbal/, nohejbal, bedminton.
2. Využívať viacúčelové ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných
pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.
3. Pre pohyb na ploche sa musí používať len športová obuv typu turf-, gumová podrážka, ktorá
nemá na spodnej strane klince alebo upravené podrážky s ostrými hrotmi.
4. V priestore viacúčelového ihriska a jeho okolí je zakázané:
- fajčiť, konzumovať jedná, požívať alkoholické nápoje, toxické, omamné a psychotropné
látky
- vnášať pyrotechniku, zbrane, strelivo, sklenené predmety a nádoby
- vodiť psov a iné zvieratá
- manipulovať na trávniku a v jeho blízkosti s ohňom a chemikáliami
- manipulovať alebo používať predmety s ostrými hranami
- vstupovať s vozidlami ťažšími ako 1 tona
- vykonávať údržbu trávnika, ak je vonkajšia teplota vyššia ako 30° Celzia
- šplhanie a lezenie po nosných konštrukciách bránok, stĺpov alebo basketbalových
konštrukcií
- pri odpratávaní snehu z plochy ihriska zhromažďovať ho pri mantineloch
- hrať na ploche, ktorá je znečistená alebo poškodená
- poškodzovať alebo iným nevhodným spôsobom ničiť okolie ihriska, jeho oplotenie,
mantinely alebo vybavenie ihriska športovým príslušenstvom
- používať športové náradie na športovej ploche na účel nesúvisiaci s vykonávaním
rekreačných športov
5. Užívateľ viacúčelového ihriska je povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ešte pred
vstupom do priestoru ihriska, je povinný prevádzkový poriadok dodržiavať, riadiť sa pokynmi
správcu, dodržiavať čistotu a poriadok a správať sa tak, aby v nedošlo k zraneniam, ujme na
zdraví alebo k poškodeniu majetku obce
6. Užívateľ viacúčelového ihriska zodpovedá za škodu, ktorá vznikne jeho zavinením, spôsobené
škody je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť správcovi
7. Pred začatím hry je vedúci mužstva povinný sa presvedčiť, či je hracia plocha čistá
a nepoškodená.
8. Deti do 15 rokov majú povolený vstup do priestoru viacúčelového ihriska len v sprievode
zákonného zástupcu, prípadne osoby staršej ako 18 rokov
9. Viacúčelové ihrisko je možné využívať v nasledovných hodinách:
Pre verejnosť:
V mesiacoch november až marec
- pondelok až piatok
od 16,30
do 20,00

- sobota, nedeľa
od 13,00
V mesiacoch apríl až október
- pondelok až piatok
od 16,30
- sobota, nedeľa
od 13,00

do 19,00
do 21,00
do 20,00

Pre účely školy:
- pondelok až piatok od 8,00 do 16,30 hod.
8. Správcom viacúčelového ihriska, u ktorého sú uložené kľúče od ihriska je určený pán
Miroslav Sokáč č. tel: 0911 381 113, v jeho neprítomnosti ho zastupuje Jozef Nygy
č.tel. 0905 855 046.
Záujemcovia o športovanie na viacúčelovom ihrisku sú povinní prihlásiť sa u správcu
najneskôr jeden deň pred začatím športovej aktivity a nahlásiť aj meno vedúceho. Vedúci
mužstva je zodpovedný za poriadok na ihrisku, dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri
hre a za nepoškodzovanie plochy alebo príslušenstva ihriska, ako aj okolia ihriska.
Prípadné poškodenie majetku je povinný ihneď nahlásiť správcovi.
9. Správca areálu:
- zodpovedá za dodržanie poriadku v celom areáli viacúčelového ihriska
- má povinnosť areál otvoriť užívateľom
- má povinnosť uzavrieť areál po skončení využívania areálu
- má právo žiadať od užívateľov doklad totožnosti (občiansky preukaz) a v prípade jeho
nepredloženia neumožniť vstup do areálu
- organizuje časový rozvrh využívania zariadenia areálu na základe záujmu a požiadaviek
užívateľov
- vedie zoznam všetkých užívateľov
- má právo v prípade úmyselného poškodzovania hracej plochy a priľahlej plochy areál
uzavrieť, poškodzovateľa vykázať z areálu a nedovoliť mu ďalej využívať areál
- má právo upozorniť užívateľov na nevhodné a vulgárne správanie, neumožniť vstup do
areálu, ak užívateľ nemá primeranú športovú obuv (v kopačkách akéhokoľvek typu,
v zablatenej a inak znečistenej obuvi a pod.) a je vážne podozrenie na možné poškodenie
alebo znečistenie hracej plochy
- má právo neumožniť vstup, ak je viditeľné, že užívateľ je pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných látok a psychotropných látok.
10. Poplatok za hodinové využívanie športovej plochy je nasledovný:
- tenis, streetbal, bedmintom, nohejbal
obyvatelia obce Zvolenská Slatina
ostatní užívatelia
- hádzaná, minifutbal, basketbal, volejbal
obyvatelia obce Zvolenská Slatina
ostatní užívatelia
- deti do 15 rokov v sobotu a v nedeľu v čase od 13.00-16.30
- Futbalový klub a Tenisový klub obce v rámci tréningu
- použitie osvetlenia

2€
4€
4€
6€
bezplatne
bezplatne
2€

11. Kľúč a zapožičané športové náradie odovzdá po skončení hry vedúci správcovi ihriska.
12. Každá osoba, ktorá vstúpi na plochu viacúčelového ihriska je povinná riadiť sa
týmto Prevádzkovým poriadkom, ktorý bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 220 dňa 21.11.2013 .
V o Zvolenskej Slatine dňa: 21. novembra 2013
Ing. Mária Klimentová
starostka obce

