PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
ŠPORTOVÉHO DOMU
A FUTBALOVÉHO IHRISKA V BOROCH

Obecné zastupiteľstvo obce Bory v zmysle zákona § 4 ods. 3 f) a h) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
Prevádzkový poriadok
Športového domu
a futbalového ihriska v Boroch
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I. Identifikačné údaje vlastníka telovýchovného zariadenia
Vlastník:
Obec BORY
Sídlo:
PSČ 935 87 BORY 84
IČO:
00 58 76 56
II. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Názov zariadenia :
Futbalový klub v Boroch
Adresa:
PSČ 935 87 Bory 141
Názov prevádzkovateľa:
Športový klub Bory
Zodpovedná osoba za prevádzkovanie: Martin Török, predseda Športového klubu
Tel. kontakt:
0905 704 251

III. Druh a spôsob poskytovania služieb
1. Poskytuje podmienky pre:
a) výkonnostný futbal
b) tréningy a športové súťaţe rôznych kategórií
c) rekreačný šport
d) kultúrno – spoločenské podujatia
e) prenajímanie fyzickým a právnickým osobám
2. Pre tieto účely sú k dispozícii:
a) plocha ihriska – areál futbalového ihriska
b) šatní
c) umyvárne so sprchou a umývadlami s prívodom studenej a teplej vody, WC pre športovcov
d) WC pre muţov
e) WC pre ţeny
f) šatňa rozhodcov
g) spoločenská miestnosť
h) kuchyňa - bufet
i) práčovňa
j) kotolňa
3.Prevádzkový čas:
Podľa potreby
IV . Prenajímanie fyzickým a právnickým osobám
1 Jednotlivé priestory zariadenia, popísané v čl. III. tohto poriadku, je moţné v súlade so
zásadami hospodárenia s majetkom obce prenajímať fyzickým a právnickým osobám za
odplatu,/ďalej len “nájomca“/ po splnení tu stanovených podmienok a uzavretí nájomnej
zmluvy.
2. Záujemca o krátkodobý prenájom priestorov Športového domu (ďalej len ŠD) je povinný
písomne poţiadať najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia o prenájom priestorov ŠD.
V ţiadosti uvedie presný dátum a časový rozvrh organizovaného podujatia, akcie.
Zodpovedný pracovník potvrdí časové zaradenie ţiadaného vyuţitia a v stanovenom čase
odovzdá poţadované priestory. Ak bude obci doručených viac ţiadosti o prenájom, rozhodne
o pridelení priestorov starosta obce.
3. V prípade vyuţitia priestorov ŠD na jednorazovú akciu - podujatie záujemca uhradí
stanovený poplatok do pokladne OcU, alebo prevodným príkazom na účet obce pred
prevzatím priestorov v ŠD, a to vo výške podľa predpokladaného trvania uţívania priestorov
uvedeného v ţiadosti. Zároveň je ţiadateľ povinný zloţiť zálohu za prípadne vniknuté škody
vo výške 20 EUR. Záloha bude uţívateľovi vrátená po riadnom prevzatí priestorov
zodpovedným pracovníkom obce. V nájomca má nárok na vrátenie časti nájomného prípade,
ţe uţíval priestory v skutočnosti kratší čas, ako uviedol v ţiadosti.
4. Za poskytnutie priestorov je stanovený poplatok, ktorého výška je stanovená v VZN
o ostatných poplatkoch obci Bory. V poplatku je zahrnuté nájomné a náklady za energie.
5. Od poplatkov sú oslobodené aj organizácie, alebo záujmové skupiny pôsobiace v obci
Bory, ktoré podali písomnú ţiadosť.
6. Zálohu zloţia aj ţiadatelia organizácie alebo záujmové skupiny, ktoré od poplatkov sú
oslobodené. Zálohu nemusí zloţiť prevádzkovateľ futbalového klubu tj. Športový klub Bory.

V. Zásobovanie pitnou vodou, odvod odpadových vôd a nakladanie s odpadmi.
1. Zásobovanie pitnou vodou je riešené minerálnou pitnou vodou. Ohrev vody je zabezpečený
cez letné období elekt. ohrievačom, cez zimné období ohrievaním obojţivelníkom .
2. Odpadová voda sa odvádza do ţúmp.
3. TKO bude zhromaţďovaný na určenom mieste a likvidovaný prostredníctvom Mikona sro.
Ţeliezovce
VI. Pokyny a obmedzenia, zákazy týkajúce sa návštevníkov, ktoré musia byť zverejnené
na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov
1. Zakázané úkony pri poskytovaní služieb
- predseda ŠK poučí zákazníkov o spôsobe prevádzky
- poučenie zákazníkov o zdravotných rizikách – dehydratácia organizmu, kolaps, telesná
námaha a pod.
2. Pokyny pre užívateľov
1. Kaţdému uţívateľovi alebo nájomcovi budú poţadované priestory odovzdané a bude s
nimi oboznámený zodpovedným pracovníkom.
2. Vstup do areálu telovýchovného zariadenia – ihriska je len cez hlavný vchod.
3. Kľúče od telovýchovného zariadenia vlastní vlastník zariadenia, obec Bory, prevádzkar
ŠK, predseda ŠK, tréneri ŠK a upratovačka s podmienkou, ţe berú na seba zodpovednosť za
vznik prípadnej škody.
4. Na športovú plochu, do šatní, sociálnych priestorov, skladu je zakázané vodiť psov a iné
zvieratá a v týchto priestoroch je zákaz fajčiť.
5. Nie je povolené vstupovať do areálu telovýchovného zariadenia – ihriska motorovým
vozidlám. Vstupovať môţu iba vozidlá zásobovania, delegovaných osôb, na údrţbu alebo
vozidlá obce.
6. Vstupom do areálu telovýchovného zariadenia sa návštevník dobrovoľne podrobuje
ustanoveniam tohto poriadku a pokynom správcu.
7. Návštevník, ktorý hrubo porušuje prevádzkový poriadok alebo neposlúchne pokyny
zodpovedného pracovníka, bude z telovýchovného zariadenia vykázaný.
8. Všetci uţívatelia musia dodrţiavať bezpečnostné predpisy, hygienické normy a poţiarnopoplachové smernice.
9. Za podujatie v športovom areáli, ktoré neorganizuje správca, v plnej miere zodpovedá
príslušný organizátor.
3. Povinnosti užívateľov priestorov telovýchovného areálu
1. Nájomcovia a uţívatelia sú povinní šetriť zariadenie a neznečisťovať priestory a okolie
telovýchovného areálu, zbytočne neplytvať energiami.
2. Vzniknuté odpady vytriedené podľa jednotlivých komodít v igelitových vreciach uloţiť na
vyhradené miesto.
3. Za bezpečnosť uţívateľov je zodpovedná sprievodná osoba, ktorá je povinná
poskytnúť prvú pomoc, prípadne privolať odbornú zdravotnícku pomoc na tel. čísle
112.

4. Kaţdý uţívateľ je povinný dodrţiavať Zásady prevádzkového poriadku ihriska,
prípadné škody na zariadení je kaţdý uţívateľ povinný bezodkladne nahlásiť
správcovi.
5. V prípade úmyselného poškodenia vybavenia ihriska vyhotoví správca písomný záznam o
vzniknutej škode a uţívateľ bude povinný uhradiť náklady na opravu v plnej výške.
Povinnosť uhradiť náklady za vzniknuté škody majú aj návštevníci, ktorí spôsobili vlastnou
vinou škody na majetku zariadenia alebo majetku iných osôb(návštevníkov).
4. Zabezpečenie ochrany ihriska
1. Zabezpečiť tabuľky s nápisom Zákaz fajčiť, Zákaz vodenia psov.
2. Zabezpečiť smetné koše a ich pravidelné čistenie.
3. Podľa moţnosti sa dohodnúť s políciou na kontrolách po prevádzkových hodinách.
4. Zabezpečiť tabuľky s nápisom Zákaz vstupu do areálu ihriska za iným účelom ako
športovým a rekreačným.
5. Technické zabezpečenie prevádzky ihriska
a) v telovýchovnom zariadení musia byť viditeľne umiestnené:
- prevádzkový poriadok
- pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
- poţiarne smernice
b) za dodrţiavanie predpisov v telovýchovnom zariadení zodpovedá jeho
prevádzkovateľ
VII. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov
a zamestnancov zariadenia
1. Povinnosťou prevádzkovateľa je pripraviť pre návštevníkov trvalo zdravé a bezpečné
prostredie, udrţiavať poriadok a čistotu zariadenia .
2. Spôsob a čas vyuţitia priestorov telovýchovného zariadenia musí byť vopred nahlásený
vedúcemu prevádzky.
3. Súčasťou nahlásenia je i povinnosť nahlásiť zodpovedného vedúceho za kolektív
účastníkov.
4. Pri organizovaní väčších podujatí (športové súťaţe, turnaje, kultúrno – spoločenské
aktivity) je za ich priebeh zodpovedný organizačný štáb podujatia, ktorý je povinný
zabezpečiť základné podmienky zdravotnej starostlivosti a usporiadateľskú sluţbu.
5. Vyzliekať a obliekať sa je dovolené len v priestoroch šatní.
6. Návštevníci sú povinní dodrţiavať čistotu a poriadok v celom objekte.
7. Vedenie prevádzky neručí za stratu cenných predmetov a peňazí.
8. Vedenie prevádzky nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci
a účastníci športových a kultúrnych podujatí spôsobili (napr. vlastnou neopatrnosťou alebo
nedodrţaním ustanovení prevádzkového poriadku a pod.) a ktoré neboli zapríčinené
nevhodnými podmienkami zariadenia. Návštevníci areálu ihriska sú povinní dbať o vlastnú
bezpečnosť ako aj o bezpečnosť ostatných návštevníkov.

10. Na ihrisko sa vstupuje v športovej obuvi.
11. Za bezpečnosť a ochranu zdravia v telovýchovnom zariadení zodpovedá vedúci
zariadenia.
12. Diváci majú zákaz pohybovať sa mimo priestoru vyhradeného pre divákov
13. V areáli sa zakazuje chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok
alebo hlukom rušiť pokoj ostatných návštevníkov.
14. Spôsob zabezpečenia dozoru:
a) za dozor nad bezpečnosťou zodpovedá organizátor podujatia, vedúci športového kolektívu
b) za dodrţiavanie hygienických podmienok zodpovedá vedúci zariadenia
c) počas prevádzky je povinný dozerať na riadny chod zariadenia, sledovať, či sa dodrţiavajú
pokyny pre návštevníkov
15. Na poskytnutie prvej pomoci je v miestnosti rozhodcu uloţená lekárnička prvej pomoci s
príslušným vybavením.
16. V areáli je zakázané poţadovať od prevádzkovateľa sluţby odporujúce prevádzkovému
poriadku.
17. Priania a sťaţnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci prevádzkovateľovi
areálu.
18. Prevádzkovateľ areálu je povinný vykonať pred odovzdaním priestorov uţívateľovi alebo
nájomcovi ich obhliadku. Počas prevádzky je povinný dozerať na riadny chod zariadenia,
sledovať, či návštevníci dodrţujú pokyny pre návštevníkov, podmienky prevádzkového
poriadku a zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov.
VIII. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
1. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien:
- štvrťročne schválenými čistiacimi prostriedkami / Jar, Okena /
2. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia:
- po kaţdom skončení prevádzky sa vykoná upratovanie areálu
- po skončení prevádzky je zabezpečená dezinfekcia umyvární + WC, šatní a vyčistenie
vnútorných priestorov.
3. Upratovanie celého objektu a areálu sa zabezpečí schválenými dezinfekčnými
prostriedkami.
4. K dennému upratovaniu a následnej dezinfekcii sa budú pouţívať najmä t.č. dostupné
prostriedky : Jar, Fixinela, Savo, Domestos.
5. Pred začatím alebo po ukončení prevádzky bude vykonané vetranie miestnosti.
IX. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii
podlahových plôch
1. Čistenie a dezinfekcia podlahových plôch sú zabezpečované
po kaţdom skončení
prevádzky, pri celodenných súťaţiach a podujatiach viackrát denne podľa potreby.
2. Dezinfekcia bude zabezpečovaná schválenými dezinfekčnými prostriedkami / Jar,
Savo/.

X. Záverečné ustanovenia
1. Telovýchovné zariadenie je prevádzkovou jednotkou Športový klub Bory. Vlastníkom je
Obec Bory.
2. Pre činnosť prevádzky, okrem vlastného prevádzkového poriadku, platia všetky všeobecne
platné a záväzné nariadenia a normy a na nich nadväzujú vnútorné predpisy a nariadenia.
3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 08.10.2012, na základe schválenia
Obecným zastupiteľstvom dňa 21.09.2012.
Prevádzkový poriadok telovýchovného zariadenia – ihriska bude sprístupnený na vhodnom a
viditeľnom mieste.

V Boroch dňa, 08.10.2012.

Ladislav Szúdy
starosta obce

