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   Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 
 
Viacúčelové ihrisko sa nachádza  na parc. č.698/1,699/14 v k.ú. Dubovica predstavuje športové 
centrum obce. Jedná sa o viacúčelové  ihrisko ( ďalej len „VI“ )  s umelou trávou, mantinelmi a 
 oplotením, pre loptové hry a korčuľovanie. 
- Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 
zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým 
osvetlením  ako aj s povinnosťami a právom  Obce Dubovica ktorá je vlastníkom ihriska. 
- Prevádzkový poriadok je záväzný pre užívateľov  VI ako aj pre vlastníka.  
- Užívateľom VI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore VI ( ďalej len „užívateľ“).  

Čl.1 
Všeobecné ustanovenia 

1) Každý užívateľ  VI je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať . 
 2) Na VI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je VI prispôsobené. 
 3) Obsahom činnosti prevádzkovanej na VI je osvojovanie si základov loptových a pohybových hier 
(malý futbal,  nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, basketbal v zimnom období korčuľovanie)  súťažné 
zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci športových dní. 

Čl.2 
Organizačné ustanovenia 

1) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na VI vykonávať každý užívateľ 
výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať 
prevádzkový poriadok. 
2) Každý užívateľ VI je povinný riadiť sa pokynmi  určenými správcom. Po neuposlúchnutí jeho 
pokynu môže byť osoba z VI s okamžitou platnosťou vykázaná.  
3) Užívateľ VI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, 
ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce (sieť, mantinely, bránky, stožiare). Užívateľ je plne 
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 
4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel VI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 
5) Každý užívateľ VI je povinný vstupovať na VI výhradne cez vstupné bráničky.  
6) Vodenie psov na VI  je prísne zakázané. 
7) Na VI je zakázaný pohyb na bicykloch.   
8) Prísny zákaz fajčenia na VI  
9) Vstup so zmrzlinou , nanukmi,  nápojmi či potravinami na VI je zakázaný. 
10) Deti do 12 rokov musia byť na VI v sprievode dospelej osoby. 
11) Každý užívateľ VI je povinný udržiavať na VI  a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj. 
12) Hygienické  zariadenie sa nachádza v priestoroch šatní FK. 
13)  Každý užívateľ  VI je povinný dodržiavať prevádzkové hodiny 
14) Vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi. Je zakázané vstupovať v kopačkách 
alebo tretrách. 
15) Neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska ,,bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, 
plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.  
16) Dodržiavať  pokyny správcu ihriska 
17) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.  
18) Užívanie VI pre deti a mládež do 18 rokov je bezplatné a to len v čase vyhradenom  
v prevádzkových  hodinách 
19) Užívateľom  je potrebné dopredu nahlásiť rezerváciu ihriska u prevádzkovateľa VI,  na 
t.č. : 051 4572 047                                          
                                                                         Čl.3 

Tiesňové volania 
1) Telefónne linky pre záchranné služby: 
 112- tiesňové volanie 

150- hasičská a záchranná služba 
155- záchranná zdravotnícka služba 
158-polícia 


