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PREVADZKOVY PORIADOK 

ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ OBCE VOJANY 

Účel 

Možnosti usporiadania turnajov medzi rodinami, domami, ulicami, organizáciami, 
jednotlivcami v rôznych druhoch športu podľa záujmu. 

Návštevníkom športových zariadení sa doporučuje v záujme vlastnej bezpečnosti 
podrobiť sa lekárskej prehliadke a na základe porady s lekárom zvoliť druh a správne 
dávkovanie športových výkonov. 

Športové zariadenia obce Vojany pozostávajú: 

a) viacúčelové ihrisko na volejbal, nohejbal, basketbal, mini futbal, 

b) tenisové ihrisko (v zimnom období na hokej a korčul'ovanie) 

Športové zariadenia slúžia mládeži a občanom a to: 

Prevádzková Letné obdobie Zimné obdobie Letné prázdniny 
doba (apríl-jún, september) (október -marec) (júl-august) 

Pondelok Voľno vol'no 09.00- 21.00 
Utorok - piatok 17.00 - 20.00 14.00 - 18.00 09.00- 21 .00 
Sobota - nedera 14.00- 21.00 14.00- 19.00 09.00- 21 .00 

Organizačný poriadok 

1. Vstupovať na všetky ihriská je možné len na základe súhlasu správcu športového 

zariadenia počas prevádzkovej doby a po zaplatení poplatku. 

2. Deti do 6 rokov môžu navštíviť športové zariadenia len v sprievode dospelej osoby. 
3. o~oby mladšie ako 15 rokov mólu u.lívaľ ih lis ká len pod dozor om sprevádzajúcej 

dospelej osoby! 
4. Návštevníci zariadenia sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a náradiu, nesmú 

ho úmyselne poškodzovať, uhradiť škody, ktoré boli ich vinnou spôsobené na 

zariadení a na majetku ostatných návštevníkov. 

s. Pri zdržiavaní sa v športovom zariadení pri užívaní jednotlivých ihrísk sa treba riadiť 

pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihrísk a pokynmi správcu 

športového zariadenia. V prípade, že správca športového zariadenia zistí, že 

nájomca úmyselne poškod il nejaké vybavenie 8lebo zariadenie ihrísk, má povinnosť 

požadovať finančnú náhradu za !:,pôsobenú škodu. V prípade neuhradenia škody 



prenajímané športoviská. Túto skutočnosť správca športových zariadení oznámi 

starostovi obce, ktorý rozhodne o ďalšom pÓstupe náhrady spôsobenej škody. 

6. U správcu športového zariadenia si možno rezervovať jednotlivé ihriská, pričom pri 

rezervácii treba zaplatiť ako zálohu 1/2 z ceny za rezervované hodiny. Ak sa 

nájomca dostaví po zaplatení rezervácie v daný čas, sú ostatní návštevníci povinný 

opustiť okamžite rezervované ihrisko v prospech nájomcu, ktorý si toto ihrisko 

rezervoval. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku 

plynutia rezervácie, správca športového zariadenia môže prenajať ihrisko inému 

nájomcovi. Záloha sa vracia iba v tom prípade keď sa za rezerváciu osobne 

odvolajú, inak nie je nárok na vrátenie zaplatenej zálohy. 

7. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase má nájomca nárok na 

vrátenie peňazí alebo si môže po dohode so správcom športového zariadenia vybrať 

iný voľný, náhradný termín. 

8. Na ihriská možno vstupovať len v obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po povrchu 

daného ihriska. Je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, topánky na 

podpätkoch a pod.) 

9. Zakázané je piť, fajčiť, jesť na celej ploche športových zariadení. 

1 O. Zakázané je vodiť psov, iné domáce zvieratá, používať nedovolené náradie, alebo 
si ho nosiť z domu. 

11. Na tenisový kurt a viacúčelové ihrisko je zakázaný pohyb na bicykli. 

12. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú nájomcovi 
počas nájmu. Správca zariadenia nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a 
úrazy, ktoré si zapríčinil návštevník sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním 
pokynov. 

13. Po ukončení hry je nájomca povinný upraviť po sebe povrch ihriska, ktoré užíval , 
spôsobom zodpovedajúcim danému ihrisku! 

14.Žiadame návštevníkov o disciplinovanosť pri činnostiach a o dodržiavanie 

bezpečnosti a poriadku v areáli. 

15. Žiadame návštevníkov pri hre dodržiavať pravidlá fair play! 

16. Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas. Zdržovať sa 

v objektoch šrortových 7ari<=~dení a rou?ívať j~ho vybavenie mimo vyhradených 

hodín je prísne zakázané. 

17. Pri väčšom záujme o jednotlivé priestory zariadenia, budú vytvorené týždenné 

rozvrhy s možnosťou ich objednania pre kolektívy i jednotlivcov vopred. 

18. Pri vopred určených podujatiach, včas oznámených návštevníkom, si 

prevádzkovate!' Obec Vojany vyhradzuje právo uzatvoriť športové zariadenia pred 

vstupom verejnosti. 



Prenájom a poplatky 

Predmet nájmu: A tenisový kurt 
8 vi acúčelové ihrisko 

Prenajímatel': Obec Vojany 

Nájomcami uvedených ihrísk môžu byť 
1. fyzická osoba (staršia ako 15 rokov preukazujúca sa preukazom 

totožnosti(OP) alebo cestovným pasom u cudzincov, resp. osoba mladšia ako 15 
rokov len pod dohľadom sprevádzajúcej dospelej osoby, ktorá sa preukáže 
preukazom totožnosti) 

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 ir.~ štitúcie atď.) 

! UPOZOZNENIE ! 

1. Deti do 6 rokov môžu navštíviť športové zariadenia len v sprievode dospelej 
osoby. 

2. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu užívať ihriská len pod dozorom 
sprevádzajúcej dospelej osoby ! 

Ceny za prenájom ihrísk 

Názov ihriska: Tenisový kurt 

Časové vymedzenie Cena za služby 

Základný poplatok 

Poplatok za osvetlenie 

Poplatky pre: 

1 hodina 

1 hodina 

200,-Sk 

50,- Sk 

1) obyvatelia obce Vojany 1 hodina 50%z ceny t.j. 100,- Sk 
2) deti z obce Vojany do 18 rokov 1 hodina 25% z ceny t.j. 50,- Sk 
3) žiaci základnej a materskej školy v rámci vyučovania - zdarma na základe 

dohody so správcom ihriska 

Organizácie (športové kluby, právnické osoby, podnikatelia) : 
1) so sídlom v obci 1 hodina 
2) so sídlom mimo obce Vojany 1 hodina 

200,- Sk 
300,- Sk 

3) futbalový klub -Vojany, stolnotenisový klub -Vojany- v rámci tréningu zdarma na 
základe dohorfy so správcom ihriska 



Názov ihriska: Viacúčelové ihrisko 

základný poplatok 

poplatok za osvetlenie ihriska 

Poplatky pre: 

Časové vymedzenie 

1 hodina 

1 hodina 

1) obyvatelia obce Vojany 1 hodina 
2) deti z obce Vojany do 18 rokov 1 hodina 

Cena za služby 

300,-Sk 

50,-Sk 

50%z ceny t.j . 150- Sk 
30% z ceny t.j 1 OO- Sk 

3) žiaci základnej a materskej školy v rámci vyučovania - zdarma na základe 
dohody so správcom ihriska . 

4) deti z obce Vojany do 15 rokov počas letných prázdnin /júl, august /- zdarma 

Organizácie (športové kluby, právnické osoby, podnikatelia): 
1) so sídlom v obci Vojany 1 hodina 
2) so sídlom mimo obce Vojany 1 hodina 
3) futbalový klub- Vojany, stolnotenisový klub- Vojany

na základe dohody so správcom ihriska 

Forma úhrady 

300,- Sk 
400,- Sk 

v rámci tréningu zdarma 

Pri jednorazovom prenájme športového zariadenia zaplatí nájomca cenu za 

prenáJom pnamo na danom ihrisku správcovi športového zariadenia. 

Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení jednorazového 

lístka ako aj poplatku za umelé osvetlenie uvedením dátumu jeho platnosti. 

Schválené na OZ vo Vojanoch dňa 26.06.2008 čís lo uznesenia 82. 

štefan Czinke, starosta obce 
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