OBEC VINODOL

Dodatok č. 1
k VZN č. 8/2015,
ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok futbalového ihriska,
prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
a prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli od 09.08.2016 do 23.08.2016
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 196/2016 dňa 08.09.2016
Dodatok č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli od 12.09.2016 do 26.09.2016
Účinnosť nadobúda dňa: 27.09.2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.396/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods.3 písm. f), h), n)
citovaného zákona a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia pre deti a mládež, vydáva tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.
8/2015 ( ďalej len „Dodatok č. 1“)
Mení a dopĺňa sa Príloha č. 2 k VZN č. 8/2015

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÉHO DETSKÉHO IHRISKA
III.
Prevádzková doba

1) VDI slúži pre verejnosť, predovšetkým však spoločensky vhodnému spôsobu trávenia
voľného času detí a mládeže.
Pružinové hojdačky sú určené pre deti vo veku 3-8 rokov,
veľký kolotoč je určený pre deti vo veku 3-8 rokov,
zostava pre menšie deti so šmýkačkou je určená pre deti vo veku 3-8 rokov,
vahadlová hojdačka je určená pre deti vo veku 3-12 rokov,
veľké zetko je určené pre deti vo veku 3-12 rokov,
Playsystem fitness 3 je určený pre mládež od 15 rokov
2) VDI je prístupné počas roka verejnosti nasledovne:
- od 1. apríla do 31. októbra v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.
- od 1. novembra do 31. marca od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Dopĺňa sa Príloha č. 4 k VZN obce Vinodol č. 8/2015

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA.
Predmet úpravy

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska vo Vinodole (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
upravuje práva a povinnosti Obce Vinodol (ďalej len „obec“), ako vlastníka viacúčelového ihriska (
ďalej len „viacúčelové ihrisko“), práva a povinnosti prevádzkovateľa a fyzických a právnických osôb
užívajúcich viacúčelové ihrisko (ďalej len „užívateľ“), podmienky využívania a prevádzkovú dobu
viacúčelového ihriska.
Viacúčelové ihrisko je nekryté ihrisko s basketbalovými košmi a s asfaltovým povrchom, ohraničené
mantinelmi, určené pre basketbal, minifutbal, hokejbal, florbal a iné športové hry.

II.
Užívanie a prevádzková doba
1) Viacúčelové ihrisko slúži pre verejnosť bezplatne.
2) Viacúčelové ihrisko môžu užívatelia prenajať za odplatu, t.j. nájomné, ktorého výška je
stanovená v platnom VZN obce Vinodol o úhradách za krátkodobý prenájom. V prípade
prenájmu viacúčelového ihriska, má verejnosť vstup na viacúčelové ihrisko obmedzený.
3) Nájomné sa uhrádza prevádzkovateľovi vopred a vzťah medzi užívateľom
a prevádzkovateľom viacúčelového ihriska sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o nájme, pričom užívateľ sa zaväzuje rešpektovať pravidlá upravené týmto
prevádzkovým poriadkom.
4) Užívanie viacúčelového ihriska je povolené v rámci otváracích hodín alebo po dohode
s prevádzkovateľom – Obcou Vinodol počas stránkových hodín, aj mimo otváracích hodín.
Otváracie hodiny ihriska s umelou trávou sa stanovujú nasledovne:
- v období od 1. októbra do 31. marca od 0800 – 1700 hod.
- v období od 1. apríla do 30. septembra 08 00 - 2100 hod.
Vstup a užívanie ihriska s umelou trávou mimo otváracích hodín a bez súhlasu prevádzkovateľa je
zakázané.

III.
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ viacúčelového ihriska zabezpečuje pravidelnú údržbu basketbalových košov,
mantinelov, pričom dbá na čistotu a poriadok.

IV.
Povinnosti užívateľov
1) Užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa
správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení viacúčelového ihriska,
znečisťovaniu priestoru viacúčelového ihriska a neohrozovalo svojím správaním ostatných
užívateľov.
2) Užívateľ je povinný pri vstupe na viacúčelové
prevádzkovateľa.

ihrisko riadiť sa taktiež pokynmi

3) Užívateľ viacúčelového ihriska je ďalej povinný najmä:
a) používať vhodnú športovú obuv,
b) vstupovať do priestoru viacúčelového ihriska výhradne cez vstupnú bránku,
c) dodržiavať časový harmonogram využitia ihriska.
4)

V priestore viacúčelového ihriska je zakázané
d) násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na mantinely
ohraničujúce viacúčelové ihrisko,
e) ťahať, šplhať sa alebo inak neprimeranou silou pôsobiť basketbalové koše,
f) fajčiť, a to aj v priestore 2 m od ohraničenia viacúčelového ihriska ,
g) konzumovať alkoholické nápoje, požívať omamné a psychotropné látky a vstupovať
do priestorov viacúčelového ihriska v stave pod vplyvom alkoholu, omamných
a psychotropných látok,
h) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá,
i) vstupovať na viacúčelové ihrisko bicyklom alebo iným dopravným prostriedkom.
j) úmyselne poškodzovať akékoľvek časti viacúčelového ihriska

5) Užívateľ zodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto prevádzkového poriadku a pravidiel
bežného užívania športových zariadení.

Dôležité telefónne čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Polícia

158

Hasiči

150

Rýchla zdravotnícka služba

155

OcÚ Vinodol 037/6598133

V.
Záverečné ustanovenia

1) Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vinodol č. 8/2015 a ďalších právnych predpisov .
2) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Vinodol č. 8/2015 s účinnosťou od
Prevádzkovateľ ihriska s umelou trávou: Obec Vinodol, Obecná 473/29, 95106 Vinodol
Správca viacúčelového ihriska: Juraj Bálint, FC Vinodol, t.č. 0903655264

