
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

VIACÚČELOVÉ IHRISKO HERTNÍK 

 

PROJEKT ÚRADU VLÁDY SR A NADÁCIE SPP 

 

MAJITEĽ A PREVÁDZKOVATEĽ: OBEC HETNÍK 

    IČO.  00322024 

    KONTAKT: t.č.:054 47 91 128 

                        e-mail : obechertnik@centrum.sk    

 

Správca ihriska: Helena Cigľarová, Hertník č. 208 

                           Č.t. : 4791287,  

 

Prevádzka ihriska: 

 

Jednorázové poskytnutie priestorov ihriska je v kompetencií osoby poverenej správou ihriska.    

V prípade nepriaznivého počasia ( dážď, silný vietor, sneh a pod.) je ihrisko zatvorené. 

 

Prenájom ihriska: 

 

Prenájom viacúčelového ihriska  pre deti a žiakov ZŠ je bezplatný. 

Kolektívne športy ( futbal, volejbal, nohejbal ) – 0,50 EURA / na osobu / na 2 hodiny 

Tenis: 5 EUR na 1 hodinu  

 

 

POVINNOSTI SPRÁVCU VIACÚČELOVÉHO IHRISKA: 

 

1) Dodržiavať zásady BOZ a PO v čase prenájmu. 

2) Uzamykať areál ihriska v čase mimo používania ihriska.  

3) Hlásiť zistenie poškodenia majetku obce. 

4) Dbať na dodržiavanie poriadku a čistotu v areáli ihriska. 

5) V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná 

hlučnosť, používanie nevhodného športového náradia a poškodzovanie majetku ihriska) musí               

byť návštevník z areálu ihriska vykázaný. 

6) Vydávať športové siete pre tenis a volejbal. 

7) Vyberať vstupné podľa tohto prevádzkového predpisu, viesť o tom záznam a na konci 

mesiaca peniaze odovzdať do pokladne Obecného úradu. 

8) V prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod 

rýchlej zdravotníckej služby.  

9) Viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách. 

 

 

POVINNOSTI UŽÍVATEĽA: 

 

1) Dodržiavať pokyny správcu. 

2) Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a všeobecne platné právne predpisy. 

3) Vstup na ihrisko je povolený v teniskách,  prípade v špeciálnej obuvi, vhodnej na umelý   

trávnik. 

4) Vstup na ihrisko je možný iba cez vstupnú bránku. 

5) Zakázaný je vstup na ihrisko na bicykloch a kolieskových korčuliach. 



6) Je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, ochrane siete a sieťky. Za 

úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie plnú zodpovednosť nájomca ihriska, ktorým sa 

stáva zakúpením vstupenky. 

7) Je zakázané znečisťovať ihrisko a okolie ihriska sklom, papierom, plechovkami, 

cigaretami, žuvačkami a pod. 

8) Počas športovej činnosti je v priestoroch ihriska zákaz fajčiť a zakladať oheň, používať 

alkohol a iné návykové látky. 

9) Je zakázané do areálu ihriska vodiť psov. 

10) Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecnej bezpečnosti 

pravidiel zodpovedá osoba porušujúca uvedené pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ PRAVIDLÁ: 

 

1) Areál viacúčelového ihriska je verejným priestranstvom. Osoby, ktoré sa v ňom pohybujú, 

berú za svoje zdravie plnú zodpovednosť. Zodpovedajú i za škodu na majetku spôsobenú 

svojím kamarátom. 

2) Deti do 6 rokov veku môžu navštíviť športové zariadenie len s sprievode dospelej osoby. 

3) Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať ihrisko len pod dozorom sprevádzajúcej 

dospelej osoby. 

4) Pri väčšom záujme o zariadenie je možnosť pre kolektívy dohodnúť si termín prenajatia 

u správcu ihriska. 

5) Forma úhrady za prenájom ihriska je priama platba nájomcu správcovi priamo na ihrisku. 

6) Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hertníku dňa 18. marca 2010. 

7) Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hertníku 18. marca 2010                                                                          Ing. Václav Kunec 

                                                                                                                        Starosta obce 


