Obec Hôrka, 059 12 Hôrka

Obec Hôrka a Obecné zastupiteľstvo v Hôrke v súlade s § 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska s umelou trávou
Článok 1
Úvodné ustanovenie a výklad pojmov
1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len MI) sa nachádza na parcele KN-C 746/1 v katastrálnom
území obce Hôrka. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, ohradené mantinelmi.
Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov a návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú
33x18
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je Obec Hôrka
3. Užívateľ MI: osoba, ktorá sa na ploche ihriska zúčastňuje športových aktivít.
4. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez
výnimky ho dodržiavať
5. Zodpovednosť za deti do 15 rokov má rodič, vyučujúci alebo iná poverená osoba
6. Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú na multifunkčné ihrisko
v sprievode učiteľa alebo školou poverenej dospelej osoby
Článok 2
Účel
Multifunkčné ihrisko je miesto, ktoré slúži všetkým občanom k športovej činnosti v zmysle tohto
prevádzkového poriadku Prevádzkový poriadok je MI je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce
prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú činnosť, resp. rekreačno-športovú
činnosť na ihrisku.
Účel prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
zdržujúcich sa na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou a osvetlením ako aj povinnosťami Obce
Hôrka, ktorá je vlastnikom.
MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry: volejbal, tenis, basketbal,
bedminton, hádzanú, malý futbal, nohejbal.
Je zakázané používať na MI hokejky na ľadový hokej

Článok 3
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Vlastník zariadenia: Obec Hôrka
IČO: 00326194
Kontakty: T.Č.: 0527793461, 0910 331 371
email: obechorka@obechorka.sk, spravamajetku@obechorka.sk
Web: www.obechorka.sk
Článok 4
Prevádzka ihriska
1. Návštevník ihriska je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby
jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadenia ihriska, znečisteniu priestoru ihriska a
neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov
2. Na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré
je ihrisko určené
3. Športové náradie sa môže využívať len na účely, na ktoré je určené
4. Každÿ návštevník je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa
používať kopačky, topánky s podpätkom, zablatená alebo inak znečistená obuv
5. Každý návštevník ihriska, ktorý neposlúchne pokyny tohto Prevádzkového
poriadku môže byť z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaný
6. Za škody vzniknuté nedodržaním Prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca
Na multifunkčnom ihrisku je prísny zákaz:
-

znečisťovať priestor multifunkčného ihriska nápojmi a inými tekutinami
vstupu na multifunkčné ihrisko so žuvačkou
priamo na multifunkčnom ihrisku požívať akékoľvek jedlo
používať kolobežku, kolieskové korčule, bicykle a ostatné druhy kolesového náčinia
poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenia a športové vybavenie ihriska
vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá
fajčiť a používať otvorený oheň na multifunkčnom ihrisku a taktiež v jeho blízkosti
vstupovať pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných l á tok
správať sa hlučne, vulgárne a nemravne

Článok 5
Rezervácia ihriska
1. Rezerváciu multifunkčného ihriska (ďalej len MI), môže vykonať osoba staršia ako 18
rokov v rezervačnom systéme na web stranke obce: obechorka@obechorka.sk alebo osobne
na obecnom úrade v čase úradných hodín uvedených na stránke obce v sekcii Obec
2. Prevádzková doba ihriska: PONDELOK – NEDEĽA v čase od 07:00 – 21:00
Počas školského roka v čase od 07:00 – 14:00 budú môcť žiaci ZŠ a MŠ
využívať priestory MI prednostne
3. Prevázkovateľ si vyhradzuje prevázkovú dobu podľa potreby upraviť
4. V nepriaznivom počasí (silný dážď, vietor, sneženie...) je zakázané zdržiavať sa na MI
5. Pri vstupe na ihrisko je používateľ povinný skontrolovať celkový stav ihriska, v prípade
viditeľného neporiadku alebo poškodenia ihneď informovať správcu
Článok 6
Správca ihriska
1. Povinnosti správcu MI:
− dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov zhotoviteľom MI
− viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách
− starať sa o čistotu okolia ihriska
Článok 7
Poplatky
Finančné prostriedky za prenájom MI budú použité na údržbu a opravy súvisiace s
prevádzkou ihriska.
Poplatok za prenájom MI môžete uhradiť na číslo účtu: SK03 1111 0000 0066 0833 7004 alebo
priamo na obecnom úrade v úradnom čase. Pri platbe na účet, je poplatok potrebné uhradiť aspoň
deň vopred.
Zapožičanie príslušenstva (stĺpiky, siete) je možné v čase úradných hodín OÚ. Mimo úradných
hodín si môžu občania príslušenstvo zapožičať len po vzájomnej dohode so správcom MI.
a) 0,- €/(bezplatne) občania s trvalým pobytom v obci Hôrka
b) 10,- €/hodina obyvatelia s trvalým pobytom mimo obce Hôrka
c) celodenné akcie pre občanov s trvalým pobytom v obci – cena dohodou
d) celodenné akcie pre občanov s trvalým pobytom mimo v obce Hôrka – cena dohodou
e) 0,- €/(bezplatne) použitie osvetlenia pre občanov s trvalým pobytom v obci Hôrka
f) 2,- €/ použitie osvetlenia pre občanov s trvalým pobytom mimo obce Hôrka

V Hôrke 22.10.2021

________________________

Ing. Helena Mihalčinová

