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1. Prevádzka ihriska:  

Pracovné dni:  letné obdobie 

                           8,00  -  16,00 hod.    pre ZŠ s MŠ 

                         16,00  -  18,00 hod.    pre deti a mládež 

                         18,00  -  21,00 hod.    pre športovú činnosť dospelých 

zimné obdobie: 8.00  -  13,00 hod.   pre ZŠ a MŠ 

                          13,00 – 16,00 hod.    pre deti a mládež 

                          18,00-   21,00hod.    pre TJ Šk Podhorie  

Dni pracovného voľna a sviatkov: 

                           8,00  -  13,00 hod.    pre deti a mládež 

                         13,00  -  21,00 hod.    pre športovú činnosť dospelých 

Nedeľa :          10,00  -  17,00 hod.    pre deti a mládež 

Školské prázdniny: 

                           8,00  - 16,00 hod.    pre deti a mládež 

                         16,00  - 21,00 hod.    pre športovú činnosť dospelých 

 

V prípade nepriaznivého počasia – dážď, silný vietor, sneženie...je ihrisko 

uzatvorené. 

 

2. Do priestoru ihriska sa zakazuje vstupovať: 

- v kopačkách akéhokoľvek typu 

- na kolieskových korčuliach 

- so znečistenou obuvou 

- s bicyklami 

- s kočíkmi 

 

3. Zakazuje sa: 

- fajčiť v priestoroch ihriska 

- vulgárne nadávať v celom areáli 

- ničiť majetok v celom areáli 

- preliezať a podliezať futbalové bránky, mantinely alebo iným 

spôsobom ich poškodzovať 

- konzumovať potraviny v priestoroch ihriska 

- vstupovať a odchádzať z ihriska mimo vstupov 
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4. Ďalšie pokyny:   

- návštevníci musia rešpektovať aj ďalšie ústne pokyny správcu 

areálu 

- odpadky sa môžu odkladať len do smetných nádob 

- každý návštevník je povinný udržiavať čistotu a chrániť majetok 

ihriska 

 

4. Sankcie: 

- pri porušení tohto záväzného poriadku a pri nerešpektovaní ústnych 

pokynov správcu, môže byť osobne uložená pokuta až do výšky   

20 €, alebo jej bude uložený zákaz vstupu do areálu na dobu 6 

mesiacov 

- pri poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada v plnej 

výške 

 

5. Bezpečnostné pokyny: 

- každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, 

- správca areálu nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej   

vlastným zavinením,  

- maloleté osoby musia byť sprevádzané dospelou osobou 

 

6. Poplatok: 

- za použitie, prenájom viacúčelového ihriska bol schválený na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce dňa 25. novembra  2009 

uznesením č.9/2009 

                      

použitie ihriska 10 €/hod. – pre osoby, ktoré nemajú trvalý 

pobyt v našej obci  -  kolektívne športy  

                    tenis - 4  €/hod.                     

  

                    použitie osvetlenia 2 €/hod. pre všetkých užívateľov ihriska 

 

                    Občania našej obce poplatok za použitie ihriska neplatia. 

 

7. Správca viacúčelového ihriska:  Anna Koššová , Podhorie č. 18 

Kontakt :  0910542345 
 

    Použitie ihriska je potrebné si objednať u správcu 24 hod. vopred.   

 

    Podhorie , 01.november  2016  
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