OBEC LIKAVKA

034 95 Likavka 815

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO LIKAVKA
Úplné znenie

Miesto: areál Základnej školy s materskou školou, Školská 480, 034 95 Likavka.
Vlastník a prevádzkovateľ: Obec Likavka, 034 95 Likavka 815, 044/430 02 45.
Správca multifunkčného ihriska: poverený zamestnanec obce Likavka.

1. Všeobecné ustanovenia
1) Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) poskytuje možnosti pre športové aktivity najmä
pre športové hry ako sú futbal, basketbal, volejbal, vybíjaná a tenis.
2) Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na MI s prevádzkovým
poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia, časový harmonogram a riadiť sa pokynmi
správcu ihriska.
3) Spôsobilosť ihriska na používanie z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického
stavu MI posudzuje správca.
4) Užívatelia športového ihriska, sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu, vybaveniu a
náradiu MI, nesmú ho úmyselne poškodzovať.
5) Užívatelia sú povinní udržiavať na športovisku a v jeho okolí poriadok, a po použití
ihriska zanechať jeho povrch čistý a nepoškodený. Vzniknutý odpad je užívateľ
povinný odniesť z priestoru MI.
6) Povrch ihriska sa musí udržiavať čistý bez cudzích predmetov, ktoré môžu byť
zdrojom úrazov alebo poškodenia ihriska.
7) Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Správca nenesie
zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si zapríčinil užívateľ sám vlastnou
neopatrnosťou alebo nedodržaním pokynov.
8) Každý užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť správcovi vzniknuté poškodenie MI
alebo zistené závady.
9) V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná
hlučnosť, slovné a fyzické napádanie druhých osôb, používanie nevhodného
športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je správca ihriska
oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska.
10) Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a
následne stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných
obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí
hneď dôsledky.
11) Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku, zodpovedá osoba
porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
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2. Organizačné ustanovenia
1) MI sa mimo času používania vymedzeného prevádzkovými hodinami uzamyká a vstup
do areálu je v tomto čase zakázaný.
2) V celom areáli MI sa zakazuje:
 Fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
 Konzumovať jedlá.
 Zakladať oheň.
 Preliezať mantinely, futbalové bránky, škriabať sa po ochranných sieťach a
inak poškodzovať ihrisko.
 Vodenie psov a iných zvierat.
 Používanie nedovoleného náradia.
 Umiestňovať na plochu cudzie zariadenia.
3) Športový areál nie je určený na pikniky/!
4) V čase vymedzenom pre verejnosť môžu športovú činnosť vykonávať užívatelia
výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť
dodržiavať tento prevádzkový poriadok.
5) Deti a žiaci základnej školy s materskou školou v čase vyučovania a v čase
vyhradenom pre záujmovú činnosť školy vstupujú na MI len pod pedagogickým
dozorom resp. v sprievode školou poverenej zodpovednej osoby.
6) V zimnom období platí osobitný režim.

3. Prevádzkové ustanovenia
1) Na ihrisko možno vstupovať výhradne cez vstupnú bránku a len v športovej obuvi,
ktorá je vhodná na pohyb po povrchu ihriska.
2) POVOLENÁ ŠPORTOVÁ OBUV: gumotextilné kopačky, lisované kopačky s nízkymi
štupľami, turfová obuv a športová sálová obuv.
3) ZAKÁZANÁ OBUV: kopačky s kovovými alebo plastovými kolíkmi, tretry.
4) Vstupovať na ihrisko je zakázané:
 v zablatenej a inak znečistenej obuvi,
 na kolieskových korčuliach, kolobežkách, skejtbordoch, bicykloch a pod.
5) PREVÁDZKOVÉ HODINY MI:
 pondelok až piatok – počas školského roka
 7,30 – 16,00 – Základná škola s materskou školou Likavka
 16,00 – 21,00 – verejnosť
 pondelok až piatok – v čase prázdnin a štátnych sviatkov, sobota a
nedeľa
 apríl – september - 8,00 – 21,00 – verejnosť
 október – marec – 9,00 – 19,00 – verejnosť
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

Tel.: +421444300240

Fax:+421444300241

e-mail: obec@likavka.sk
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6) MI je možné si v čase vyhradenom pre verejnosť, rezervovať a prenajať si za odplatu
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka účinných od
01.12.2015, prílohy č. 10. na základe uzavretého zmluvného vzťahu.
7) Po dohode so správcom je možné bezplatné zapožičanie stĺpikov a siete na volejbal
a tenis.
8) Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie
lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a
mantinely však nie sú určené odolávať priamym – nekontrolovaným až úmyselným
nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za
nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte,
skracujete tým ich životnosť.

4. Kontrola a údržba multifunkčného ihriska
4.1. Kontrola
1) Bežnú dennú kontrolu, ktorá spočíva vo vizuálnej kontrole stavu povrchu, zariadení
zabezpečí správca.
2) Prevádzková kontrola je vykonávaná minimálne 2 x ročne spravidla v mesiacoch
marec a september – zabezpečí správca. Prevádzkovou kontrolou sa zhodnotí stav
ihriska na jeho ďalšie používanie. O prevádzkovej kontrole sa vedie záznam
v „Prevádzkovom denníku MI“. Prevádzková kontrola spočíva v kontrole:
 technických zariadení a ich kompletnosti, ktoré sú súčasťou MI,
 množstva piesku na ploche umelej trávy,
 stavu povrchu ihriska a drenážnych rúrok,
 viditeľnosti čiar,
 kompletnosti technických zariadení,
 bezpečnej prevádzky (kontrola ochranných sietí, ochranných krytiek na
puzdrách stĺpikov na volejbal a tenis na povrchu ihriska).
4.2. Údržba
1) Obec Likavka ako vlastník a prevádzkovateľ MI, prostredníctvom správcu zabezpečí
realizáciu nasledovných údržbárskych činností a prác:
 V rámci bežnej dennej údržby odstránenie malých nedostatkov ako napr.
vyzbieranie nebezpečných prvkov (napr. kamene, rozbité sklo ...), ktoré by
mohli ohroziť bezpečnosť užívateľov a vyzbieranie odpadkov z areálu MI.
 Starostlivosť o povrch umelej trávy v zmysle záručných podmienok
a prevádzkového predpisu výrobcu povrchu!
 Pravidelnú mesačnú údržbu – napr. odstránenie buriny pozdĺž strán umelého
trávnika, pozametanie povrchu, odstránenie vytvorených „hrudiek“,
odstránenie machu.
 Minimálne 1 x mesačne
ošetrovanie umelého trávnika pomocou
trojuholníkovej alebo obdĺžnikovej kefy.
 Odbornú údržbu vykonanú vyškoleným špecialistom (min 1 x ročne).
 Priebežné dopĺňanie piesku podľa potreby.
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Po skončení sezóny (na jeseň) sa tenisové a volejbalové stĺpiky a siete
uskladnia v priestoroch základnej školy.
 V prípade povolenia spojov povrchu umelej trávy sa musí tento nedostatok
ihneď odstrániť!
2) O pravidelnej mesačnej údržbe a odbornej údržbe sa vedie záznam v „Prevádzkovom
denníku MI“.

5. Sankcie
1) Pri poškodení majetku obce bude voči vinnej osobe uplatnená náhrada škody v plnej
výške.
2) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel plne zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.
3) Za porušenie „Prevádzkového poriadku MI Likavka“ a nerešpektovanie pokynov
správcu ihriska môže byť vinnej osobe uložená pokuta do výšky stanovenej
prevádzkovateľom.

6. Osobitné ustanovenia
1) Svojvoľný vstup na MI v čase mimo prevádzkových hodín sa bude považovať za
vniknutie na cudzí pozemok.
2) Vstupom do areálu MI Likavka vyjadruje každý užívateľ súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom.

7. Dôležité telefónne čísla
7.1. Správca MI: 0911 953 731
7.2. Tiesňové volania:
 Integrovaný záchranný systém 112
 Hasičská a záchranná služba 150
 Záchranná služba –
155
 Polícia 158

V Likavke, 13. mája 2016.

Ing. Marián Javorka, v.r.
starosta obce

Tel.: +421444300240

Fax:+421444300241

e-mail: obec@likavka.sk

Strana 4 z 4

