OB E C R A D OĽ A

Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa,
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
Obecnej športovo – kultúrnej haly v obci Radoľa

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Radoľa
v dňoch od 27. 11. 2013 do 12.12. 2013
VZN schválené: 12. 12. 2013
VZN vyvesené: 16. 12. 2013

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoľa
číslo 3/2013 zo dňa 12. 12. 2013,
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok Obecnej športovo – kultúrnej haly v obci Radoľa
Obec Radoľa v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obci vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoľa číslo 3 / 2013.

1.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Obecná športovo – kultúrna hala sa nachádza v areáli ZŠ v obci Radoľa.

2.

Vlastníkom Obecnej športovo – kultúrnej haly je Obec Radoľa.

3.

Obecnú športovo – kultúrnu halu (ďalej len „hala“) prevádzkuje Obec Radoľa a počas
vyučovania aj ZŠ Radoľa.

4.

Starosta obce poverí správcovstvom haly zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať jeho
prevádzku. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom haly počas vyučovania za
účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.

5.

Užívateľom haly sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore haly (užívateľ).

1.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať.

2.

V hale je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je hala prispôsobená.

3.

Hala poskytuje široké možnosti pre rôzne športové a kultúrne aktivity a to najmä: futsal,
florbal, hádzaná, nohejbal, volejbal a tenis.

4.

Obsahom činnosti prevádzkovanej v hale je spontánne osvojovanie si základov loptových hier,
prevádzkovanie viacerých druhov športu založených na princípe súťaživosti (súťažné zápasy,
turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.) a kultúrnospoločenské aktivity.
Čl. 3
Organizačné ustanovenia

1.

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v hale vykonávať každý
užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť
dodržiavať prevádzkový poriadok.

2.

Každý užívateľ haly je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov
môže byť osoba z haly s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na tabuli
umiestnenej pri vstupe do haly.

3.

Užívateľ haly je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k
zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za
škody na majetku a zdraví, ktoré vznikli jeho pričinením.

4.

Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej
zákonný zástupca.

5.

Vodenie psov a iných zvierat do priestoru haly je zakázané.

6.

V hale je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

7.

V hale je prísny zákaz fajčiť a používať alkoholické nápoje vrátane toxických omamných látok

a vstupovať do priestorov haly v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných
látok.
8.

Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v hale vykonávať športové aktivity len pod dozorom osoby
staršej ako 18 rokov.

9.

Vstup zo zmrzlinou, nápojmi, žuvačkou či potravinami je do haly zakázaný.

10. Každý užívateľ haly je povinný v jeho priestore a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a
nočný kľud.
11. Každý užívateľ je povinný používať športovú obuv vhodnú na halové športy, ktorá
nezanecháva viditeľné farebné stopy. Nesmú sa používať kopačky s kolíkmi a topánky s
podpätkom ani znečistená obuv.
12. V hale je zakázané násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na steny haly a
ostatné zariadenie, ťahať, šplhať sa alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na ochranné siete
ohraničujúce hraciu plochu.
13. Vstup a užívanie haly mimo otváracích hodín a bez súhlasu správcu je zakázané.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny haly:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
07,00 hod. – 15,00 hod. ZŠ a MŠ,
15,00 hod. – 22,00 hod. verejnosť
Ostatné dni:
07,00 hod. – 22,00 hod., verejnosť
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade nevyužitia haly užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu halu
so súhlasom jej správcu využívať aj iní záujemcovia.
4. Užívanie haly pre užívateľov je spoplatnené nasledovne:
a) 20 €/hod. pre zmluvného partnera
b) Rezerváciu haly je potrebné dopredu dohodnúť s jej prevádzkovateľom.
c) Úhradu za nájom haly je potrebné uhradiť vopred do pokladne obecného úradu alebo na účet
obce, ktorý je uvedený v zmluve o nájme.
d) Obec Radoľa si vyhradzuje právo znížiť poplatok, alebo ho úplne odpustiť zmluvnému
partnerovi so sídlom na území obce v rámci podpory voľnočasových aktivít.
e) Peniaze za prenájom sú príjmom rozpočtu obce Radoľa.
5. Na využitie haly správca vypracúva časový harmonogram vždy na dlhšie časové obdobie
(spravidla 1 mesiac) vopred. Záujemcovia predkladajú svoje objednávky na využitie haly s
uvedením času trvania aktivity minimálne 1 mesiac pred zamýšľaným termínom využitia haly.
V prípade voľného termínu je možné tento termín skrátiť.
6. Správca si vyhradzuje právo na preloženie resp. odvolanie športovej aktivity pre záujemcunájomcu, z dôvodu usporiadania celospoločenského podujatia vo verejnom záujme. Starosta
obce má právo na odvolanie športovej aktivity pre záujemcu – nájomcu pokiaľ sa uskutočňuje
celospoločenské podujatie vo verejnom záujme.
7. Správca si vyhradzuje právo na odvolanie športovej aktivity, resp. jej prerušenie v prípade, že z
objektívnych príčin nebude môcť zabezpečiť bezpečnú prevádzku haly. Záujemcovi –
nájomcovi, ktorého podujatie, resp. aktivita bola prerušená alebo znemožnená, správca
zabezpečí využitie haly v najbližšom možnom termíne. V prípade, že to nie je možné, vráti
správca záujemcovi zaplatený poplatok, resp. jeho alikvotnú časť.
8. Osoby organizujúce aktivity sú povinné:

-

-

-

-

zabezpečiť, aby sa účastníci aktivity zdržiavali výlučne v priestoroch určených pre
verejnosť (prístupové chodby, hracia plocha, šatne, sprchy)
zabezpečiť základnú zdravotnícku starostlivosť na podujatí v plnom rozsahu
dozerať, aby nedochádzalo k poškodzovaniu objektu a zariadenia haly, dbať na
dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych pokynov, ktoré sú umiestnené na
viditeľnom mieste v priestoroch haly
prípadné úrazy vzniknuté počas aktivity zaevidovať v knihe úrazov a bezodkladne o nich
informovať správcu
dbať na dodržiavanie zákazu fajčenia, podávania a požívania alkoholických nápojov v
priestoroch haly
zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám do technologických
priestorov
zabezpečiť vstup na športovú plochu len v čistej športovej halovej obuvi
pri odchode z obslužných miestností používaných pri športovej činnosti skontrolovať a
vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky a riadne uzamknúť
športový objekt
správca v objekte neručí za voľne odložené veci, odporúča užívateľom a návštevníkom
nechať ich v uzamknutej šatni alebo zobrať ich so sebou do priestorov športovej plochy.
osoba poverená správcom má právo ukončiť program či vylúčiť účastníka programu v
prípade, že účastník alebo skupina nedodržiava prevádzkový poriadok, bezpečnostné
normy alebo pokyny správcu
hráči sú povinní správať sa v hale ohľaduplne a opatrne zaobchádzať so športovým
náradím tak, aby nepoškodili konštrukčné prvky haly. V prípade zistenia akejkoľvek
závady informujú správcu.
Čl. 5
Zodpovednosť za škody

1. Za všetky škody spôsobené nedodržaním týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu
organizátor podujatia, resp. športovej aktivity.
2. Správca nezodpovedá za škodu na veciach vnesených, resp. odložených v priestoroch haly.
Čl. 6
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 – tiesňové volanie
- 150 – hasičská a záchranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia.
Čl. 7
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,€. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o
tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 33,- €.
Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom,
kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania
opodstatňujúceho uloženie pokuty.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo
poverená osoba.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych
predpisov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie prerokované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Radoli č. 135/2013 zo dňa 12. 12. 2013 a nadobúda účinnosť dňom 27. 12. 2013 a je
záväzné pre všetky právnické a fyzické osoby vykonávajúce športové aktivity v priestoroch
haly.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Schválené VZN vyvesené: 12.12.2013
VZN zvesené:

