OBEC KAĽAVA
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1) Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č 46/11. Jedná sa o viacúčelové ihrisko s
umelou trávou s oplotením, pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít
obyvateľov obce .
2) Vlastníkom a prevádzkovateľom Multifunkčného ihriska /ďalej len MI/ je obec Kaľava.
Starosta obce poveril zodpovednú osobu správou MI za účelom zabezpečenia prevádzkovania
daného objektu v dobe mimo školského vyučovania.
3) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI ( ďalej len „užívateľ“).
Čl.2
Všeobecné ustanovenia
1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať .
2) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je MI prispôsobené.
3) MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry ako sú malý futbal,
nohejbal, volejbal, tenis, basketbal.
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových a
pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (
súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci „firemných športových
dní “).
Čl.3
Organizačné ustanovenia
1) 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.
2) Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynu
môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Kontakt na správcu je uvedený na
vstupnej tabuli umiestenej pri vstupe na MI.
3) Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví
alebo poškodeniu majetku mesta. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho
pričinením.
4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
5) Každý užívateľ je povinný vstupovať na MI výhradne cez vstupné bráničky.
6) Vodenie zvierat na MI je prísne zakázané.
7) Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
8) V areáli MI je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. Je zakázané vstupovať na
ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
9) Vstup so zmrzlinou , nápojmi či potravinami na MI je zakázaný.
10) Každý užívateľ MI je povinný udržiavať na MI a v jeho okolí čistotu a poriadok .
11) Každý užívateľ je povinný používať vhodnú obuv (informácie u správcu). Nesmú sa používať
kopačky a topánky s podpätkom 12) MI je monitorované bezpečnostnými kamerami.
13) Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby

OBEC KAĽAVA

Prevádzkové hodiny

Prevádzkové ustanovenia:

pondelok- piatok /mimo prázdnin a sviatkov/
08,00 hod. – 12.00 hod. aktivity žiakov predškolského zariadenia, základnej školy
12,00 hod. - 20,00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť
pondelok- piatok /počas prázdnin a sviatkov/
09,00 hod. - 13,00 hod. deti a mládež
13,00 hod. - 21,00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť podľa
individuálnej dohody so správcom
sobota - nedeľa
08,00 hod. - 12,00 hod. verejnosť
12,00 hod. - 21,00 hod. verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom
2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3) Užívanie MI je bezplatné počas vyhradených aktivít pre žiakov
4) Poplatok za služby spojené s užívaním MI 0,- €/hod. Pri umelom osvetlení poplatok je 1,- €
/hod.
5) Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu MI :
Martin Kollarik, Kaľava č.66, mobil 0917 569 796
Čl.5
Tiesňové volania
1) Telefónne linky pre záchranné služby:
112- tiesňové volanie
150- hasičská a záchranná služba
155- záchranná zdravotnícka služba
158-polícia
Čl.6
Osobitné ustanovenia
1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe , ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže obec uložiť
pokutu do výšky 10,- €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o tom,
kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.

Stanislav Čurilla
starosta obce

