Prevádzkový poriadok športového areálu
s futbalovým ihriskom
Sklabiňa 291, 038 03
začiatok platnosti dokumentu: 19.03.2022

I.
Prevádzkovateľ a popis areálu
1.

2.

3.

4.

5.

Športový areál s futbalovým ihriskom (ďalej len „areál“) je určený
pre občanov Sklabine a širokú verejnosť na prevádzkovanie rôznych
športových aktivít (výkonnostný futbal, tréningy a športové súťaže
rôznych kategórií, rekreačný šport, atletika, fitnes, joga, stolný
tenis), kynologický výcvik a kultúrno-spoločenské podujatia.
Areál tvorí: futbalové ihrisko s trávnatou plochou a budova štadióna
(na prízemí: obecná posilňovňa, WC pre mužov aj ženy, šatne a
technické priestory, na poschodí: sprchy, WC, šatne, spoločenské a
technické priestory) a ostatné voľné spevnené aj trávnaté plochy.
Prevádzkový poriadok stanovuje základné pravidlá bezpečného
užívania objektov a správania sa v areáli futbalového ihriska a
budove štadióna a určuje základné povinnosti a zásady bezpečnosti a
ochrany zdravia v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých zákonov,
ako aj udržiavanie objektov v prevádzkyschopnom stave.
Prevádzkovateľom a vlastníkom areálu je obec Sklabiňa, Sklabiňa
108, 038 03, IČO: 00316881 v zastúpení starostkou Annou
Silvestrovou. Prevádzku a správu vykonáva Obecný úrad a ním
určený správca.
Správcom športového areálu je Milan Solár (GSM: 0904 388 634).

II.
Prevádzková doba
1.

Pondelok – Nedeľa

7:00 – 22:00 hod.
8:00 – 18:00 hod.

(letné obdobie)
(zimné obdobie)

III.
Cenník
1.

2.

3.

4.

5.

Občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Sklabiňa:
použitie ihriska na športovú aktivitu
bezplatne
použitie šatne, sprchy, WC
7 €/hod
prenájom areálu na nekomerčné účely
70 €/deň
posedenie, rodinná oslava a pod.
prenájom areálu na komerčné účely
240 €/deň
športový turnaj, kultúrne podujatie a pod.
Občania bez pobytu a organizácie bez sídla v obci Sklabiňa
prenájom ihriska
30 €/hod
prenájom areálu
50 €/hod
prenájom areálu na celodenné akcie
400 €/deň
Športové kluby mimo obce Sklabiňa
Samostatné dojednanie podmienok na základe zmluvy uzatvorenej
s prevádzkovateľom.
Poplatok za používanie športového areálu sa platí prevádzkovateľovi
v hotovosti alebo na účet na základe objednávky (e-mailom, SMS,
telefonicky) vopred doručenej starostke obce na e-mailovú adresu
anna.silvestrova@obecsklabina.sk alebo na číslo 0910 591 222.
V prípade dlhodobého prenájmu športového areálu nájomca uzavrie
s prevádzkovateľom zmluvu.

IV.
Podmienky užívania športoviska
1.

2.
3.

Užívatelia športoviska vykonávajú športovú činnosť výhradne na
vlastné riziko s povinnosťou dodržiavať podmienky prevádzkového
poriadku športového areálu.
Užívatelia športoviska sú povinní rešpektovať pokyny správcu
a hodiny vyhradené na tréningy športových klubov.
Užívatelia sú povinní správať sa tak, aby ich konaním nedošlo
k zraneniu alebo ujme na zdraví, respektíve poškodeniu majetku
prevádzkovateľa.

4.

Užívatelia alebo ich zákonní zástupcovia sú plne zodpovední za
škody, ktoré vznikli ich pričinením.
5. Do priestorov športoviska sú užívatelia povinní vchádzať výlučne cez
vstupnú bránu.
6. Na športovú plochu je dovolené vstupovať len vo vhodnej športovej
obuvi, je zakázané nosiť predmety zo skla (poháre a fľaše) a iné
predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov.
7. Na športovú plochu a do budovy je zakázané vodiť psov a iné
zvieratá. V týchto priestoroch je zakázané fajčiť, nosiť so sebou
horľaviny a iné chemikálie.
8. V areáli je zakázané požívať alkoholické nápoje (s výnimkou podujatí
s povolením predaja alkoholických nápojov osobám starším ako 18
rokov).
9. Užívatelia sú povinní v priestore športoviska a jeho okolí udržiavať
čistotu, poriadok, nočný kľud a odpadky hádzať do nádob na to
určených.
10. Parkovanie vo vnútri športového areálu je zakázané, výnimky
povoľuje správca po dohode s prevádzkovateľom.
11. V prípade porušenia týchto nariadení bude prevádzkovateľ žiadať
náhradu škodu, resp. priestupok riešiť v správnom konaní.

V Sklabini dňa 18. marca 2022

Anna Silvestrová
starostka obce

