
Organizačný poriadok
prevádzky viacúčelového ihriska

Obec Horné Orešany ako vlastník viacúčelového ihriska schválením uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Horných Orešanoch  č. 58/9.OZ/2009 dňa 9.11.2009       
vydáva tento organizačný poriadok

I.
Predmet nájmu

Obec Horné Orešany prenajíma viacúčelové ihrisko o rozmere 40 x 20 m na nohejbal, tenis, 
minifutbal, ktoré sa nachádza vše športovom areály TJ.

II.
Doba prenájmu (prevádzky)

1.) Počas školského roka od 1.9. – do 30.6. t.j. v mesiacoch školského vyučovania v pondelok až 
piatok od 8.00 hod. – 15.00 hod. pre potreby ZŠ a MŠ  Horné Orešany a školou 
organizovaných športových aktivít. 

2.) V pondelok až piatok od 15.00 hod. – do 21.00 hod.

                               sobota od 10.00 hod. – do 21.00 hod.
 nedeľa od 10.00 hod. – do 20.00 hod.

    bude pre potreby verejnosti a športových klubov TJ Horné Orešany.

III.
Povinnosti vlastníka – správcu

1.) Obec Horné Orešany určí zodpovednú osobu viacúčelového ihriska.

2.) Dodržiava zásady BOZ a PO a zodpovedá za ochranu viacúčelového ihriska v čase prenájmu.

3.) Uzamyká prenajatý areál a kontroluje stav ihriska po ukončení prenájmu.

4.) Bezodkladne hlási poškodenie ihriska, vandalizmus.

5.) Povoľuje vstup na ihrisko len v čistej a predpísanej obuvi na umelú trávu.

6.) Povoľuje vstup deťom do 14 rokov len v sprievode dospelej osoby.

7.) Určí zodpovednú osobu z pedagogického zboru pre prenájom počas školského roka.



IV.
Povinnosti nájomcu

1.) Používať čistú a predpísanú  obuv na umelú trávu viacúčelového ihriska.

2.)  Správa sa slušne, nepoužíva vulgárne nadávky, fyzicky nenapadá iné osoby, nepoužíva 
nevhodné náradie a nepoškodzuje majetok.

3.) Nelezie po konštrukciách a sieťkach.

4.) Nefajčí a nepoužíva alkohol v priestoroch miniihriska.

5.) Nevstupuje do areálu viacúčelového ihriska bez súhlasu správcu.

V.
Ceny za prenájom

Tenis 5,- €/hod.

Minifutbal           10,- €/hod.

Odplata za prenájom sa platí vopred osobe zodpovednej (určenej OcÚ) za prevádzku 
viacúčelového ihriska na základe vydaného pokladničného bloku.

VI.
Všeobecné ustanovenia

1.) Porušenie čl.4 ods.1-5 bude nájomca vykázaný z ihriska a bude mu zakázaný vstup na 
ihrisko.

2.) Osoby, ktoré využívajú viacúčelové ihrisko ako i dospelé zodpovedné osoby, ktoré 
sprevádzajú deti do 14 rokov berú plnú zodpovednosť za svoje zdravie.

VII.
Záverečné ustanovenie

Uvedený prevádzkový poriadok nadobúda právoplatnosť dňom vydania.

Horné Orešany, dňa 1.1.2010

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

      Ján Kormúth

      starosta obce


