OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2021
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok telovýchovno- športového zariadenia
Športovej haly v obci Hrnčiarovce nad Parnou

§1
1. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa
v športovej hale a v jej areáli ako aj povinnosti prevádzkovateľa, ktorý športovú halu
spravuje a prevádzkuje. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby
zabezpečujúce prevádzku športovej haly ako aj pre návštevníkov a užívateľov , ktorí sa
nachádzajú v jej priestoroch.
2. Prevádzkový poriadok je súhrnom opatrení na ochranu zdravia zamestnancov,
návštevníkov, nájomcov a užívateľov, na ochranu verejného zdravia a zariadení, v ktorom
existuje riziko poškodenia zdravia ako aj ochranu majetku obce.
3. Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzku športovej haly nachádzajúcej sa
v obci Hrnčiarovce nad Parnou, katastrálne územie Hrnčiarovce postavenej na CKN parc.
č. 1209/2 a s.č. 4625 ako telocvičňa (ďalej len „Športová hala“).
§2
Prevádzkovateľom Športovej haly je Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce
nad Parnou, IČO: 34007521

§3
1. Využívanie priestorov Športovej haly vo vyučovacích hodinách a pri školských akciách je
organizačne zabezpečované pedagogickým dozorom ustanoveným v rámci rozvrhu hodín
vyučovania príslušného školského zariadenia, ktoré majú samostatnú dohodu o prenájme
Športovej haly, kde sú podmienky ustanovené osobitne pre každé školské zariadenie.
2. Využívanie priestorov športovej haly je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka prenájmu v §-9
tohto VZN a pre jej návštevníkov sprístupnený v priestoroch Športovej haly, obecného úradu obce
Hrnčiarovce nad Parnou a priestoroch základnej školy v obci Hrnčiarovce nad Parnou ako aj na
web stránke obce.

§4
1. Športová hala tvorí uzatvorený celok a pozostáva z jednej budovy, ktorá je členená na:
-

vstup,

-

šatne

-

wc

-

bowlingové dráhy

-

technická miestnosť pre bowling

-

chodby

-

hľadisko s kapacitou 100 osôb

-

športová hala má povrch pružný, nekĺzavý, ľahko čistiteľný z drevených parkiet
s rozmermi 1022 m2 , Steny sú hladké, bez výstupkov. Steny do výšky 250 cm sú
opatrené dreveným obkladom,

-

športová hala je určená pre športy: volejbal, hádzaná, tenis (dvojhra, štvorhra), nohejbal,
florbal, bedminton

2. Objekt je napojený na verejné inžinierske siete:
- pitná voda je dodávaná Trnavskou vodárenskou spoločnosťou (TAVOS a.s.)
- odkanalizovanie je riešené napojením objektu na verejnú kanalizáciu obce,
- príprava teplej úžitkovej vody – plynový ohrev vody, vlastná kotolňa je umiestnená na prízemí
objektu
- vykurovanie je riešené ústredné, plynové.
- Umelé osvetlenie otvorených zariadení je riešené tak, že jeho intenzita vyhovuje požiadavkám
pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňuje športujúcich. Denné osvetlenie zariadení
je zabezpečené sklenými stenami po bočných stranách budovy, ktoré zároveň umožňujú
priečne vetranie umelé osvetlenie je zabezpečené žiarivkami.

§5
1. Športová hala slúži pre
a) športovú činnosť športových oddielov a klubov (tréningy, zápasy, sústredenia, oblastné,
okresné, krajské majstrovstvá, majstrovstvá SR, priateľské a exhibičné zápasy národných
družstiev, a pod.),
b) žiakov základných a stredných škôl na vyučovanie hodín telesnej a športovej výchovy a
organizáciu školských športových súťaží,
c) športovú činnosť žiakov organizovaných v centrách voľného času,
d) športovú činnosť ostatných právnických osôb a fyzických osôb,
e) usporadúvanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.

§6
Športová hala je otvorená (prevádzkovaná) nasledovne:
Pre výučbu Základnej školy s Materskou školou obce Hrnčiarovce n/P
Pondelok: 08.00 - 16.00 hod.
Utorok: 08.00 - 16.00 hod.
Streda:
08.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 16.00 hod.
Piatok:
08.00 - 16.00 hod.
Pre prenájom športovej haly + bowligovej dráhy pre verejnosť:
Pondelok: 16.00 - 21.00 hod.
Utorok: 16.00 - 21.00 hod.
Streda:
16.00 - 21.00 hod.
Štvrtok: 16.00 - 21.00 hod.
Piatok:
16.00 - 21.00 hod.
Sobota:
08.00 - 21.00 hod.
Nedeľa:
08.00 - 21.00 hod.

§7
1. Za prevádzku Športovej haly zodpovedá správca, ktorého určí prevádzkovateľ športovej haly
a ktorý vedie evidenciu rezervácií, vypracováva a aktualizuje časový harmonogram športovej
haly.

2. Vstup do priestorov Športovej haly určených pre športovcov majú dovolené iba tí, ktorí majú
pridelenú užívaciu dobu, na základe objednávky alebo nájomnej zmluvy (ďalej len
„nájomcovia“).
3. Nájom bude poskytnutý na základe objednávky, resp. rezervácie, formou nájomnej zmluvy v
súlade so schváleným cenníkom a podľa stanovených v podmienok.
4. Priestory Športovej haly je možné prenajímať len tým právnickým osobám a fyzickým osobám,
ktoré nemajú voči prevádzkovateľovi žiadne podlžnosti a budú dodržiavať tento prevádzkový
poriadok.
5. Nájomcovia môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených len spolu so zodpovednou osobou
spravidla 10 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 30 minút od jeho
skončenia, pokiaľ to nájomná zmluva neupravuje inak.
6. Nájomcovia môžu použiť v primeranom rozsahu šatne a sociálne zariadenia Športovej haly. K
dispozícii sú 4 šatne so sociálnym zariadením (2 pre ženy, 2 pre mužov) a 1 šatňu pre rozhodcov
so sociálnym zariadením.
7. Vstup na hraciu plochu Športovej haly je dovolený výhradne len v čistej a vhodnej športovej
obuvi, ktorá nezanecháva na podlahe hracej plochy čierne stopy.
8. Nájomcovia sú povinní v prípade použitia špeciálneho náradia (volejbalové a tenisové stĺpy,
bránky, mantinely, lavičky a pod.) zabezpečiť, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k poškodeniu
podlahy hracej plochy Športovej haly.
9 Nájomca, organizujúci športové, spoločenské alebo kultúrne podujatie je povinný po dohode
so správcom si zabezpečiť na vlastné náklady usporiadateľskú službu, zdravotnú službu a
požiarnu službu.
10. Je zakázané poškodzovať priestory a zariadenie Športovej haly. Nájomca je povinný po
ukončení užívacej doby, resp. nájmu odovzdať správcovi prenajaté priestory a zariadenia v
nepoškodenom stave. Prípadné škody je nájomca povinný uhradiť prevádzkovateľovi v plnej
miere na základe zápisu o spôsobenej škode, ktorý bude vyhotovený správcom okamžite po
zistení predmetného poškodenia. Prevádzkovateľ Športovej haly vystaví faktúru vo výške
vyčíslenej škody so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia nájomcovi.
11. Diváci majú povolený vstup len do priestorov pre divákov (hľadisko a sociálne zariadenia pri
vstupe do Športovej haly). Vstup do ostatných priestorov Športovej haly je im zakázaný.
12. Nájomcovia a diváci sú povinní dodržiavať pokyny pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v
zmysle Požiarneho štatútu a Evakuačného plánu Športovej haly.
13. Do priestorov technologických zariadení Športovej haly je zakázaný vstup všetkým osobám,
okrem obsluhujúceho personálu a kontrolných orgánov.
14. V priestoroch celej Športovej haly je prísny zákaz fajčenia.
15. Do priestorov Športovej haly je zakázané vodiť zvieratá.

16. Počas prevádzkovej doby Športovej haly a počas trvania športových a kultúrno spoločenských
podujatí je v priestoroch Športovej haly zákaz predaja a konzumácie alkoholických nápojov.
17. Požiadavky súvisiace s prevádzkou Športovej haly je možné uplatňovať u správcu.
18. Prevádzkovateľ Športovej haly nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie nájomcov v
prenajatých priestorov počas prevádzkovej doby. Vstup do priestorov Športovej haly a športová
činnosť je na vlastné nebezpečie.
19. Priestory a hracie plochy Športovej haly sa upratujú podľa správcom vypracovaného
harmonogramu.
20. Za poriadok v priestoroch športovej haly zodpovedá návštevník. Po ukončení športovej
činnosti uvedie priestor do pôvodného stavu.

§8

1. Počas prevádzky Športovej haly sa na náradiach sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané
kontroly, skúšky, údržba a opravy. Športová hala sa musí udržiavať v stave, ktorý neohrozuje
bezpečnosť osôb. Podlahy musia byť rovné a odolné proti poškodeniu.
2. Športové úkony vykonávajú užívatelia na vlastnú zodpovednosť. Návštevníci sú povinní dbať o
vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných.
3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si spôsobili
návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení stanovených v
prevádzkovom poriadku.
4. Návštevníci Športovej haly nesmú ohrozovať bezpečnosť a poriadok a hlukom rušiť iných.
5. Špecifické zásady pre využívanie hracej plochy:
-vstup na hraciu plochu je povolený len v športovej obuvi
-maloletým je vstup na hraciu plochu povolený len pod dohľadom trénera, vyučujúceho,
zákonného zástupcu
-návštevníci môžu využívať cvičebné nástroje len na účel, na ktoré sú určené
-návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkového poriadku prevádzkovateľa a správcu.
§9
Cenník prenájmu:
a/ poplatok za prenájom za športovej haly + šatne ..………………………….…….……..34.-€ /1 hod.
b/ poplatok za prenájom za jednu bowligovú dráhu ………………………..……….…..… 10-€/1 hod.

c/ poplatok za prenájom za stolného tenisu …………………………………………………......5.-€/1 hod.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením č.39 / 2021 zo dňa 11.11.2021
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 12.11. 2021 a nadobúda
účinnost’ 15. dňom od jeho vyvesenia.
3. Zmeny a dodatky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hrnčiarovce
nad Parnou.
V Hrnčiarovciach n/P, dňa 11.11.2021

Mgr. Marcel Škorec
starosta obce

