Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
(platný od 29.04.2021)
Multifunkčné ihrisko je určené pre občanov Sklabine a širokú verejnosť pre
rôzne športové aktivity, ako sú minifutbal, nohejbal, volejbal, basketbal,
prípadne iné športy podobného typu. Multifunkčné ihrisko je neziskového
charakteru.

Prevádzková doba*
pondelok – nedeľ a 08:00 – 21:00 hod.
* počas trvania protipandemických opatrení na základe uznesenia Vlády SR č. 215 zo 26.04.2021

Počas školského roka si v čase od 08:00 do 12:00 hod. vyhradzuje právo
prednostného užívania ZŠ s MŠ Sklabiňa.

Cenník:
občania s trvalým/prechodným pobytom v obci Sklabiňa
•
•

bez umelého osvetlenia
s umelým osvetlením

bezplatne
5,00 €/hod.

ostatná verejnosť
•

bez umelého osvetlenia

•

s umelým osvetlením

10,00 €/hod.
50,00 €/deň
15,00 €/hod.

Podmienky používania športoviska:
Poplatok za používanie sa platí prevádzkovateľovi športoviska – obci
Sklabiňa v hotovosti alebo na účet na základe vopred doručenej
objednávky (e-mailom, sms, telefonicky) starostke obce:
anna.silvestrova@obecsklabina.sk, telefón: 0910/591 222.
V prípade dlhodobého prenájmu športoviska prevádzkovateľ uzavrie s
nájomcom zmluvu.

Užívatelia športoviska vykonávajú športovú činnosť výhradne na vlastné
riziko s povinnosťou dodržiavať podmienky užívania športoviska.
Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu
a ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce.
Užívateľ alebo jeho zákonný zástupca je plne zodpovedný za škody, ktoré
vznikli jeho pričinením.
Na multifunkčnom ihrisku je ZAKÁZANÉ:
•
•
•
•
•

vodenie psov a iných zvierat
pohyb na bicykli alebo na kolieskových korčuliach
fajčenie, konzumácia alkoholických nápojov či iných toxických
omamných látok
vstup so zmrzlinou, potravinami alebo nápojmi
hlučné správanie a narúšanie verejného poriadku

Každý užívateľ športoviska je povinný:
•
•

používať vhodnú športovú obuv
udržiavať v priestore športoviska a jeho okolí čistotu, poriadok
a dodržiavať nočný kľud

V prípade porušenia týchto nariadení bude prevádzkovateľ žiadať náhradu
škody, resp. riešiť priestupok v správnom konaní.

Prevádzkovateľ multifunkčného ihriska:
Obec Sklabiňa v zastúpení starostkou Annou Silvestrovou
Správca:

Jakub Horník, telefón: 0911/123 830

