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Čl. I
Úvodné ustanovenie
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti prevádzkovateľa, fyzických
a právnických osôb zdržiavajúcich sa na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou, oplotením,
mantinelmi pre loptové hry. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít Spojenej školy obce
Pohronská Polhora, pre obyvateľov obce, spoločenské organizácie pôsobiace v obci prípadne
aj pre občanov okolitých obcí a návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.
Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, Pohronská Polhora,
IČO 00313700.
Prevádzkovateľ poverí správcovstvom Multifunkčného ihriska zodpovedné osoby, ktoré budú
zabezpečovať prevádzku Multifunkčného ihriska.
Užívateľom Multifunkčného ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore
Multifunkčného ihriska.

Čl. II
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ihriska ako aj pre
osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú
činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa
s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktorá je ihrisko určené.
MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal,
volejbal, tenis a hádzanú.

Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier,
prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti /súťažné zápasy,
turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod./

Čl. III.
Organizačné ustanovenia
Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez
vedomia správcu je vstup a pohyb v areáli MI zakázaný!
Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý
užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť
dodržiavať prevádzkový poriadok.
Užívateľ je povinný:
-

-

-

-

Dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska.
Oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom MI ešte pred vstupom do priestoru MI.
Riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba
z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná.
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 maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
Bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI.
Vstupovať /vystupovať/ na plochu / z plochy/ MI výhradne cez vstupný vchod MI.
Pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv, odporúčaná je obuv
označená: „SPORTING SHOES FOR SRTIFICIAL PITCH“, v priestore MI a v jeho okolí
udržiavať čistotu a poriadok.
Za poriadok na MI zodpovedajú v čase vyučovacieho procesu a vedení krúžkov
vyučujúci telesnej výchovy, vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj
za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti, počas tréningov futbalového
oddielu obce za poriadok na MI zodpovedá vedúci príp. tréner družstva.
Bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI.
Dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku.

Je prísne zakázané:
-

Vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI.
Pohybovať sa a jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI.
V celom areáli MI fajčiť, zakladať oheň a požívať alkoholické nápoje, ako aj
toxické, omamné a psychotropné látky.
Vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi a potravinami.
Použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI.

-

Prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky
a chemikálie.
Vstupovať na plochu MI v kopačkách alebo inej obuvi so štupľami, v topánkach
s podpätkom, ako aj v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi.
Preliezať a preskakovať mantinely MI.

Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá
prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca. Deti
do 12 rokov musia byť na MI s dozorom jednej dospelej osoby.
Žiaci spojenej školy vstupujú v čase vyučovania na MI iba v sprievode učiteľa alebo školou
poverenej zodpovednej osoby.

Čl. IV
Prevádzkové ustanovenia

Prevádzkové hodiny využívania MI sú nasledovné:
Letné obdobie

od 8:00 hod. do 21:00 hod.

Zimné obdobie

od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so
súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia /inej kategórie/.

Čl. V.
Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia
Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu buď na
mieste úrazu alebo na najbližšom bezpečnom mieste.
Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

Čl. VI.
Osobitné ustanovenia
Prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Pohronskej
Polhore dňa
uznesením č.
Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku
prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca.

vykonáva

Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch a platných právnych predpisoch.
Zmeny a doplnky Prevádzkového poriadku MI sa vykonávajú na základe rozhodnutia starostu.

V Pohronskej Polhore dňa

Ing. Dušan Nepšinský
starosta obce

