Prevádzkový poriadok futbalového ihriska v majetku Obce Breznička
Predmet prenájmu: - futbalové ihrisko
Zodpovedná osoba za prenájom: prezident Telovýchovnej jednoty Tatran Breznička, v súčasnosti
p. Igor Melicher. V prípade neakceptovania zodpovednosti starosta obce.
Nájomcami ihriska môžu byť:
1. fyzická osoba (staršia ako 15 rokov, preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo cestovným
pasom u cudzincov)
2. právnická osoba (preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne iného registra alebo
živnostenským listom)
3. iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (obec, záujmové združenie,
verejnoprávne inštitúcie atď.)
Podmienky prenájmu:
1. Vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu osoby zodpovednej za prenájom a po
zaplatení poplatku. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického
stavu povrchu posudzuje osoba zodpovedná za prenájom ihriska.
2. Nájomcovia sú povinní dodržiavať zásady BOZ a PO v priestoroch ihriska v čase prenájmu.
Nájomcovia nesú za svoje zdravie (resp. prípadné úrazy) v čase nájmu plnú zodpovednosť.
Pri zdržiavaní sa v športovom areáli a pri užívaní ihriska sa treba riadiť pravidlami slušného
správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom.
Prevádzkový poriadok ihriska je vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko.
3. V prípade, že zodpovedná osoba zistí, že nájomca úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo
zariadenie ihriska, má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu. V prípade
neuhradenia škody spôsobenej nájomcom má správca právo zakázať nájomcovi vstupovať na
ihrisko.
4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť,
slovné či fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie
majetku obce a pod.) je osoba zodpovedná za prenájom oprávnená okamžite takéhoto nájomcu
vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie nájomného
5. V areáli ihriska je prísne zakázané: lezenie po futbalových konštrukciách, vešanie sa na siete,
lezenie na oplotenie, preliezanie plotov a brán. Ďalej je prísne zakázané vodenie psov na ihrisko.
6. Nájomca si musí rezervovať u zodpovednej osoby za prenájom ihrisko telefonicky, alebo osobne
min. 3 dni vopred a uhradiť poplatok za nájom 2 pracovné dni vopred na OcÚ. OcÚ nie je povinný
úpravou svojich činností vyjsť v ústrety nájomcovi pri uhrádzaní poplatku (víkend, dovolenka,
pracovné úlohy), nájomca je povinný konať tak, aby stihol uhradiť poplatok včas.
7. Uhradením poplatku nevzniká povinnosť prenajímateľa na prípravu ihriska, ihrisko sa prenajíma
v takom stave, v akom sa nachádza podľa potrieb prenajímateľa.
8. V prípade zistenia konania akcie, pri ktorej nebude uhradený poplatok, je starosta povinný
okamžite ukončiť akciu, bez ohľadu na jej charakter a priebeh.
9. V prípade nekonania akcie z dôvodu nepriaznivého počasia v rezervovanom čase, si nájomca
môže po dohode so zodpovednou osobou vybrať náhradný termín, ktorý nahlási na OcÚ.
10. Obyvatelia obce môžu futbalové ihrisko používať zdarma za predpokladu, že ide o športovú
a neorganizovanú činnosť.
11. Skupiny, v ktorých je viac ako 5 osôb, alebo viac ako 50% osôb s trvalým pobytom mimo obce
Breznička , hradia poplatok za prenájom ihriska podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu tohoto
prevádzkového poriadku.
Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom
a zaväzuje sa ním riadiť.

Jednorazové ceny za prenájom športového ihriska
platné od 24. 2. 2017
Akcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena

Prenájom ihriska na futbalový tréning
30,00 €
Prenájom ihriska na futbalový zápas
50,00 €
Prenájom ihriska na iné účely (nenárokovateľné, posudzuje starosta)
20,00€/hod
Prenájom areálu na hromadné podujatia, napr. koncerty
100,00 €
Obecné akcie ako Majáles, MDD, DHZ nácvik a pod sú oslobodené od poplatku.
Na futbalový zápas je možné prenajať ihrisko len ak sa využíva aj na tréningy,
spravidla minimálne 2 tréningy pred každým zápasom.

!!! Poznámka:
1. Vstup na futbalové ihrisko pre osoby mladšie ako 15 rokov
len pod dozorom dospelej osoby s trvalým pobytom v obci Breznička
(platí pre všetky športy)
2. Vstup na futbalové ihrisko pre aktivity
ZŠ s MŠ Breznička (po dohode so správcom)

bezplatne
zadarmo

Prevádzková doba
Pondelok – Nedeľa

od 8:00 do 20:00 h

Schválené na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Brezničke dňa 23. 2. 2017 uznesením č.
170.

V Brezničke, dňa 28. 2. 2017

