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Obec Fričovce, na základe § 6 zák. SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, vydáva tento 

Prevádzkový poriadok  

Mládežníckeho centra Fričovce 

 

Čl. I.  

Všeobecné ustanovenia 

1. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania, ako aj pravidlá fungovania, správania sa 

a konania užívateľov, ich práva a povinnosti v priestoroch Mládežníckeho centra Fričovce (ďalej 

len MC), ktorý Obec Fričovce zriadila v budove súp. č. 3, 08 237 Široké.  

2. Účelom MC je umožniť obyvateľom obce Fričovce možnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a 

posilňovania, ako aj stretávania sa a rekreácie v rámci voľného času. 

3. Priestory MC slúžia na športové, rekreačné, voľnočasové, školiace a kultúrne využitie. 

Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto priestorov je Obec Fričovce. 

4. Užívateľom MC sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MC (užívateľ).  

 

 Čl. II. 

Právo na vstup 

1. MC je k dispozícii všetkým obyvateľom Obce Fričovce, ako aj obyvateľom iných obcí, ktorí 

uhradia poplatok súvisiaci s pokrytím časti nákladov na prevádzkovanie a údržbu MC.  

Čl. III. 

Evidencia používateľa   

1. Pri každej návšteve MC je záujemca povinný zapísať sa v knihe návštev, ktorá je uložená 

a vedená v priestoroch MC. 

2. V knihe návštev uvedie svoje meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum, čas príchodu a čas odchodu, 

čo potvrdí svojim podpisom. 

3. Svojim podpisom sa užívateľ zároveň zaväzuje, že sa oboznámil s  prevádzkovým poriadkom 

posilňovne a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov.  

4. Po ukončení cvičenia vráti kľúč, alebo ak medzitým prišiel ďalší užívateľ, tak ponechá kľúč 

jemu. 

 

 Čl. IV. 

Poplatky 

 

1. Poplatok pre užívateľa, ktorý má v obci Fričovce trvalý pobyt, je 0 €. 

 

2. Pre užívateľa, ktorý nemá v obci trvalý pobyt, je poplatok 0,70 € / 2 hodiny. 

 

3. Pre užívateľa, ktorý nemá v obci Fričovce trvalý pobyt, ale je členom dobrovoľných neziskových 

organizácií pôsobiacich v obci Fričovce (Fričovský futbalový klub, DHZ Fričovce, mužská alebo 

ženská spevácka skupina, ZO SZZP Fričovce, Únia žien vo Fričovciach, Červený kríž a pod.) je 

poplatok 0,30 €/ 2 hodiny 
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Čl. V. 

Režim používania MC 

 

A/ pre jednotlivcov a neorganizované skupiny 

1. MC je užívateľom k dispozícii v čase: 

Pondelok - piatok 9:00 – 21:00 

Sobota 10:00 – 20:00 

Nedeľa 14:00 – 21:00 

2. Užívateľ je oprávnený navštevovať MC v jej otváracích hodinách. Kľúče od MC si môže 

užívateľ prevziať na Obecnom úrade vo Fričovciach, Fričovce 34, 08237 Široké, od člena obecného 

zastupiteľstva Jána Dzivého alebo od používateľa, ktorý už odchádza a odovzdá mu ich po jeho 

zaregistrovaní sa a svojom odpísaní. 

3. Deti do 15 rokov môžu využívať priestory MC určené na cvičenie len v doprovode osoby 

dospelej, ktorá za ne nesie zodpovednosť. To neplatí pre priestory určené na stretávanie sa mládeže 

(miestnosť č. 1, 2, chodba, WC, sprchy). 

4. Poplatok je povinný užívateľ uhradiť pred cvičením počas úradných hodín do pokladne obecného 

úradu vo Fričovciach, Fričovce 34, 082 37 Široké. 

 

      B/ pre organizované skupiny 

 

1. V MC je možná aj realizácia pohybových, cvičiacich, kultúrnych, spoločenských či 

školiacich aktivít pre organizované skupiny. 

2. Predpokladom na realizáciu týchto činností je ich schválenie starostom obce. 

3. Organizovaná skupina musí mať jedného vedúceho, ktorému zamestnanci obecného úradu 

odovzdajú na základe rozhodnutia o schválení organizovania aktivít kľúče od miestnosti. 

4. Vedúci organizovanej skupiny zabezpečí prevzatie poplatku za užívateľov, ktorý k 6. dňu 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala povinnosť úhrady, odovzdá na 

obecnom úrade vo Fričovciach. 

5. Všetky práva, povinnosti a obmedzenia uvedené v tomto prevádzkovom poriadku platia aj 

pre členov organizovanej skupiny, pričom vedúci skupiny dohliada na ich dodržiavanie. 

6. Každý člen skupiny je povinný sa zapísať v knihe návštev. 

7. Obec Fričovce vypracuje harmonogram aktivít MC, ktorý bude zverejnený v priestoroch 

MC na viditeľnom a prístupnom mieste. 

 

Čl. VI. 

Povinnosti užívateľov 

 

1. V posilňovni je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu, po ukončení cvičenia odložiť 

po sebe náradie a pred odchodom dať posilňovňu do pôvodného stavu. 

2. Pri príchode do MC – časti určenej na cvičenie (miestnosť č. 3) je potrebné sa prezuť do 

prezúvok a taktiež použiť primeraný športový odev. Pri cvičení sa odporúča používať 

vlastný uterák alebo podložku. 
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3. S nástrojmi a náradiami posilňovne zaobchádzať zodpovedne,  šetrne,  spôsobom k tomu 

primeraným a chovať sa pri tom tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, ani 

k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia ostatných a zároveň nerušiť ostatných 

užívateľov nadmerným hlukom. 

4. Pri zistení akýchkoľvek závad či poškodení treba vykonať zápis do knihy návštev 

v MC. 

5. V MC je dovolené konzumovať nealkoholické nápoje. Fľaše, ktoré si zo sebou užívateľ 

prinesie je povinný aj odniesť. 

6. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý užívateľ sám. 

7. Za stratu osobných vecí cvičencov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. 

8. Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy. 

9. Starosta, poslanci OZ, členovia komisie školstva, kultúry, športu a mládeže a starostom 

poverené osoby si vyhradzujú právo kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku a 

údajov uvádzaných užívateľom v knihe návštev. 

 

 

Čl. VII. 

Obmedzenia pre užívateľov 

 

1. V MC je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje.  

2. S náradím MC je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne. 

    3.  Do MC – miestnosti na cvičenie (miestnosť č. 3) je zakázaný vstup osobám: 

   - so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky 

namáhavú činnosť; 

   - v podnapitom stave alebo pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných 

látok; 

   - v špinavom oblečení, alebo zjavne nevhodnom oblečení vzbudzujúcom verejné 

pohoršenie; 

    - ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu. 

   4. Zákaz vodiť do posilňovne akékoľvek zvieratá. 

  

Čl. VIII. 

Sanitačný režim a jeho základné činnosti 

- vysávanie a umývanie podláh v MC a vysávanie v cvičebných priestoroch raz za týždeň; 

- vetranie v cvičebných priestoroch denne; 

- čistenie okien, dverí a osvetľovacích telies 1x štvrťročne alebo podľa potreby častejšie. 

  

Čl. IX. 

Sankcie za porušenie 

 

1. V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno užívateľovi odoprieť 

prístup do posilňovne bez nároku na vrátenie poplatku.  

2. Užívateľ je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej výške. 

3. Závažné alebo sporné prípady porušenia tohto prevádzkového poriadku rieši predseda komisie 

športu s kompetentnými osobami. 
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 Čl. X. 

 Technické zabezpečenie prevádzky MC  

 

1. V MC musia byť viditeľne umiestnené: 

 

- prevádzkový poriadok zariadenia 

- harmonogram aktivít MC 

- kniha evidencie užívateľov 

 

 2. Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky všeobecne platné 

a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujúce vnútorne predpisy a nariadenia. 

  

Tento prevádzkový poriadok  bol schválený na zasadnutí OcZ Fričovce dňa 5.3.2015, na základe 

uznesenia č. 6/1/2015.  

  

Vo Fričovciach, dňa 6.3.2015 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ...................................................... 

                                                                                                          PhDr. Ján Mikula 

                                                                                                     Starosta obce Fričovce 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


