Obec FRIČOVCE
Fričovce 34
082 37 Široké
Smernica č. 2/2020

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
s umelou trávou v obci Fričovce

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku
ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovnovzdelávaciu činnosť zameranú na
športovú činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.
Prevádzkovateľom multifunkčného ihriska je obec Fričovce, správcom ihriska je Obec Fričovce a ňou
poverená osoba.
Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom multifunkčného ihriska je možné na tel. čísle 051/7911
119, 0915 848 371 v čase úradných hodín Obecného úradu deň vopred alebo posledný pracovný deň
pred víkendom a sviatkom.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska stanovuje nasledovné:

• návštevník ihriska je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby jeho
konanie neviedlo k ničeniu zariadení ihriska, znečisteniu priestoru ihriska a neohrozovalo svojím
správaním ostatných návštevníkov,
• na multifunkčnom ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené,
• športové náradie sa môže využívať len na účely, na ktoré je určené,
• každý návštevník je povinný používať vhodnú športovú obuv, nesmú sa používať kopačky, topánky s
podpätkom, zablatená alebo inak znečistená obuv,
• deti do 15 rokov musia byť na multifunkčnom ihrisku s dozorom rodiča alebo inej poverenej osoby,
• žiaci miestnej základnej školy a materskej školy vstupujú na multifunkčné ihrisko v sprievode učiteľa
alebo školou poverenej dospelej osoby.
Správca, starosta a poslanci obecného zastupiteľstva má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie
pokynov prevádzkového poriadku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Každý návštevník
ihriska, ktorý nerešpektuje pokyny tohto prevádzkového poriadku môže byť z ihriska s okamžitou
platnosťou vykázaný. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
Na multifunkčnom ihrisku je prísny zákaz:
• poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a športové vybavenie ihriska,
• vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá,
• fajčiť a používať otvorený oheň,
• vstupovať pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,
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• správať sa hlučne, vulgárne a nemravne,
• používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety.

Prevádzkový čas ihriska a poplatky:

LETO (marec – november)
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
08.00 hod. – 12.00 hod. ZŠ a MŠ obce Fričovce
12.00 hod. – 21.00 hod. rezervácie za poplatok
18:00 – 20:00 – rezervácia podľa požiadavky FFK
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)
08.00 hod. – 21.00 hod. rezervácie za poplatok
Sobota – Nedeľa
10.00 hod. – 21.00 hod. rezervácie za poplatok

ZIMA (december – február)
V prípade vhodných poveternostných podmienok v zime platí prevádzkový čas ako v lete.

Poplatky

Užívanie ihriska je spoplatnené podľa cenníka:
a/ pre domáce kolektívy (min. 3/5 športovcov je s trvalým pobytom v obci Fričovce) – 3 €/hod. bez
použitia osvetlenia
b/ pre kolektívy s trvalým pobytom mimo obce Fričovce – 10 €/ hod. – bez použitia osvetlenia
C/ Základná škola, Materská škola, Fričovský futbalový klub – tréningy a zápasy - zdarma
Príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/ hod.
Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska je potrebné zaplatiť v pokladni obecného úradu jeden deň
vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu počas úradných hodín obecného úradu. Fyzická osoba,
alebo skupina osôb si môže ihrisko prenajať iba na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca
o prenájom, môže po dohode so správcom prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Peniaze za
prenájom použije obec na údržbu multifunkčného ihriska a úhradu prevádzkových nákladov. Dlhodobý
nájomca uzavrie nájomnú zmluvu.
Prenájom ihriska sa poskytuje na celú hodinu. Poplatok za použitie osvetlenia sa platí za celú hodinu.
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Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny a výšku poplatku operatívne upraviť.

Porušenie tohto prevádzkového poriadku je trestné v zmysle platných právnych predpisov.

Vo Fričovciach, dňa 15.06.2020

PhDr. Ján Mikula
starosta obce

Správca ihriska: Ing. Štefan Dzivý Balucha st., kontakt: 0840 528 078

