Mestská časť Košice – P o ľ o v
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
Prevádzková doba
V dňoch so školským vyučovaním...od 15.00-19.00 hod.
V dňoch letných prázdnin.................od 9.00-11.00 hod. poobede od 15.00-20.00 hod.
V sobotu a nedele – v školských mesiacoch od 14.00 – 19.00 hod.
Prenájom ihriska je ohraničený časovým harmonogramom.
Časový harmonogram obsadenia ihriska bude správcom resp. správcami ihriska pravidelne
obnovovaný v závislosti od množstva objednávok.
Pri organizovaní turnajov si prenajímateľ vyhradzuje právo použitia ihrísk pre potreby turnaja.
Cenník za prenájom viacúčelového ihriska na rok 2009 a prevádzková doba viacúčelového
ihriska boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ KE – Poľov dňa 30.6.2009
uznesením č. 222/2009.
Nájomcami ihriska môžu byť:
1. fyzická osoba (staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo cestovným
pasom u cudzincov, osoba mladšia ako 15 rokov len pod dohľadom dospelej osoby)
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 po
zaplatení nájomného. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp.
technického stavu povrchu (umelej trávy) 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.
3. Pri zdržiavaní sa v areáli ihriska 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.
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 a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia,
poškodzovanie majetku mesta 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 basketbalových konštrukciách, vešanie sa na
basketbalové koše resp. futbalové bránky, vešanie sa na volejbalové siete, lezenie na
oplotenie, sedenie na mantineloch, preliezanie plotov a brán. Ďalej je prísne zakázané vodenie
psov na ihrisko.
6. V priestoroch ihriska je prísne zakázané fajčiť, okrem vyhradených stanovíšť. Zakazuje
sa požívanie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok. Je zakázané vstupovať na
ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.
7. U zodpovednej osoby za prenájom si možno rezervovať ihrisko vopred telefonicky alebo
osobne. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so
zodpovednou osobou vybrať náhradný termín.
8. Na ihrisko možno vstupovať len v obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po povrchu ihriska! Je
zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na podpätkoch...)!
Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom
a zaväzuje sa ním riadiť.

Neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového poriadku je
- cenník za prenájom ihriska
- cenník za prenájom športového náradia

Roland Lacko
zástupca starostu

Mestská časť Košice – P o ľ o v
CENNÍK ZA PRENÁJOM VIACÚČELOVÉHO IHRISKA
Časové vymedzenie:

Domáci - futbal 1 hodina
- basketbal 1 hodina
- nohejbal l hodina
- tenis l hodina

Cena na 1 hodinu využívania ihriska

nad 18 rokov
0,50
0,50
0,50
1,00

€/osobu
€/osobu
€/osobu
€/osobu

cudzí
l,00 €/osobu
1,00 €/osobu
1,00 €/osobu
3,00 €/osobu

-

počet hráčov na ihrisku 6 -10
počet hráčov na ihrisku 6 -10
počet hráčov na ihrisku 6 -10
počet hráčov na ihrisku 2 - 4

Poznámka:
1. Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 15 rokov z d a r m a, ale len
v sprievode aspoň jednej dospelej osoby zodpovednej za celú skupinu. Vstup na ihrisko je
možný vždy, keď nie je ihrisko obsadené platiacimi hráčmi.

2. Vstup na viacúčelové ihrisko pre aktivity ZŠ s MŠ v čase školského vyučovania pondelok
až piatok vo vopred dohodnutom čase na l,5 - 2 hod. zdarma

3.

Mládež od 15-18 rokov s trvalým pobytom v MČ Poľov 50% zľava

4. Vstup na viacúčelové ihrisko pre tréningy FK –zdarma - Utorok od

19-20 resp. od 18-19 hod.

- Piatok od 19-20 resp. od 18-19 hod.
CENNÍK ZA PRENÁJOM ŠPORTOVÉHO NÁRADIA
- futbalová lopta 1 hodina
1,00 €
- basketbalová lopta 1 hodina 1,00 €
- tenisová loptička 1 hodina 0,50 €

Viacúčelové ihrisko je vo vlastníctve MČ Košice – Poľov
Zodpovedný za prenájom: Mestská časť Košice – Poľov

Objednávky na prenájom ihriska:
- Miestny úrad 055/ 6845 106 , 055/ 6845 015, 0917 742 236
Poznámka: Ak sa hráč nepreukáže OP alebo iným dokladom o trvalom pobyte,
považuje sa za cudzieho záujemcu.

