Prevádzkový poriadok športového areálu Dolné Dubové
Športový areál je situovaný v južnej časti obce Dolné Dubové, vedľa cesty II. triedy č. II/560.
Nachádza sa na parcelách C KN 2193/2, 2193/3, 2193/4, a časti parcely 2193/1 v katastrálnom
území obce Dolné Dubové. Ide o otvorené – nekryté, telovýchovno – športové zariadenie.
Športový areál pozostáva z objektov: futbalové ihrisko s vybavením, tréningová trávnatá
plocha, kabíny s tribúnou, bufet, verejné sociálne zariadenia a detské ihrisko; areálové
inžinierske rozvody pitnej, odpadovej splaškovej vody, systém zavlažovania, rozvody plynu
a elektrického prúdu, osvetľovacie stožiare, skladové priestory, nádrž na vodu.
Nezastavané plochy areálu sú zatrávnené alebo betónové.
Plocha areálu je približne 11 000 m2, pričom areál je čiastočne oplotený betónovým múrom (zo
západnej a severnej strany) a pletivom (z východnej strany). Plocha futbalového ihriska je
približne 6 700 m2 a je vymedzená zábradlím. Plocha tréningovej trávnatej plochy je približne
1 800 m2. Na ihrisku je osadených 10 svietidiel na stožiarových stĺpoch, 3 svietidlá na stĺpoch
verejného osvetlenia.
Prevádzkovateľ je Obec Dolné Dubové, Dolné Dubové 1, 919 52, IČO: 00312401.
Správca je osoba poverená obcou Dolné Dubové:........................................................................
Vypožičiavateľ je osoba alebo združenie s platnou zmluvou o výpožičke obecného majetku.
Prevádzkovateľom poverená osoba je štatutár Vypožičiavateľa.
Užívateľ je akákoľvek osoba, či združenie, ktorá sa nachádza v športovom areáli a užíva
niektorý z objektov športového areálu.
Čl. 1
Spôsob prevádzky športového areálu
Športový areál Dolné Dubové slúži predovšetkým na rozvoj súťažného a rekreačného športu
občanov obce Dolné Dubové. Obec, ako prevádzkovateľ športového areálu, uzatvorí zmluvu
o výpožičke obecného majetku so záujmovými združeniami, ktoré na území obce rozvíjajú
športovú činnosť. Osobitné postavenie vo vzťahu k užívaniu športového areálu má Dobrovoľný
hasičský zbor Dolné Dubové, ktorý je zložkou obce Dolné Dubové. Športový areál môže po
dohode s prevádzkovateľom a správcom športového areálu užívať aj verejnosť.
Obec a vypožičiavatelia majú pri užívaní areálu pred verejnosťou prednosť.
Čl. 2
Správca športového areálu Dolné Dubové
Obec Dolné Dubové, ako prevádzkovateľ športového areálu zabezpečuje prevádzku
prostredníctvom správcu.
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Práva a povinnosti správcu:
1. Správca dbá na udržiavanie obecného majetku – budov v športovom areáli zapísaných
na LV č. 600, ako aj ostatných objektov športoviska.
2. Správca zabezpečuje starostlivosť o futbalové ihrisko – najmä trávnika a to
prostredníctvom obecnej kosačky a závlahového systému. Nutnou starostlivosťou
o trávnik môže byť aj hnojenie, pieskovanie, prevzdušňovanie a pod., ktoré správca
zabezpečí po dohode s prevádzkovateľom areálu.
3. Správca dohliada na dodržiavanie čistoty a verejného poriadku v areáli športoviska
všetkými užívateľmi a návštevníkmi.
4. Správca užívateľovi určí, ktoré časti futbalového ihriska je možné užívať pre trénovanie
a šport so zreteľom na rovnomerné užívanie celej plochy ihriska.
5. V prípade nepriaznivého počasia môže správca zamedziť užívaniu futbalového ihriska
– vyzvať užívateľa, aby pre športovú činnosť využil tréningovú trávnatú plochu.
6. Správca vedie evidenciu o užívaní futbalového ihriska. V prípade záujmu poskytne na
jej základe verejnosti termín na užívanie futbalového ihriska na šport. Výšku poplatku
a spôsob jeho platby určuje Čl. 6.
7. Správca po dohode s prevádzkovateľom športového areálu určí termín pre užívanie
futbalového ihriska obecnou zložkou – Dobrovoľným hasičským zborom Dolné
Dubové pre trénovanie v rozsahu 1x týždenne.
8. Obec Dolné Dubové môže užívať areál aj na inú, než športovú činnosť (napríklad
usporiadanie spoločenských akcií, súťaží a pod.), správca je povinný informovať
o termínoch užívania športového areálu a hľadať riešenie, t. j. poskytnúť užívateľovi,
ktorého termín koliduje s požadovaným termínom, náhradný termín. Pokiaľ toto nie je
z dôvodu harmonogramu súťaží možné, poskytne prevádzkovateľovi iné termíny.
9. Vzťah prevádzkovateľa a správcu upravuje samostatný predpis.
10. Prípadné spory rieši Obec Dolné Dubové prostredníctvom starostu obce alebo obecného
zastupiteľstva.
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Čl. 3
Povinnosti užívateľa športového areálu
Niektoré práva a povinnosti k obecnému majetku sú samostatne upravené zmluvami
o výpožičke majetku obce medzi Obcou Dolné Dubové a konkrétnymi záujmovými skupinami
- užívateľmi.
Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch športového areálu zásady bezpečnosti a ochrany
zdravia, ako aj požiarnej ochrany.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré návštevník spôsobí
vlastným konaním a nerešpektovaním prevádzkového poriadku.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci, ktoré sú do športového areálu prinesené.
Úmyselné poškodzovanie športového areálu a jeho zariadenia je považované za vážne
porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom je
oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať
náhradu vzniknutej škody.
V celom areáli je zakázané lezenie na konštrukcie športoviska, futbalové brány, strechy
nehnuteľností, preliezať oplotenie.
V prípade nevhodného správania v priestoroch športového areálu (vulgárne nadávky,
neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie areálu) je správca
alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom oprávnená takéhoto užívateľa areálu vykázať z
jeho priestorov.
Vodiť psy a iné zvieratá, znečisťovať celý športový areál akýmkoľvek odpadom je prísne
zakázané. Užívatelia športového areálu sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a
nevoľnostiach, prípadne privolať lekársku záchrannú službu.
Vstupom do športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým
poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. Poškodenie zariadenia športového areálu alebo športového
náradia je povinný uhradiť užívateľ.
Čl. 4
Tiesňové volania, telefónne linky pre záchranné služby
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia

Čl. 5
Harmonogram upratovania a kosenia
Trávnik v športovom areáli je udržiavaný a kosený podľa potreby. Starostlivosťou o futbalové
ihrisko je poverený správca, starostlivosť o ostatné trávnaté plochy zabezpečuje
prevádzkovateľ.
Povrch športoviska je správcom športového areálu pravidelne udržiavaný v čistote a poriadku.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Poplatok za prenájom futbalového ihriska je príjmom obce, uhrádza sa na obecnom úrade Dolné
Dubové po ukončení užívania a na základe potvrdenia trvania správcom. Vyzbierané
prostriedky budú použité na zveľadenie športového areálu. Výška poplatku sa odvíja od ročného
obdobia (spotreby energií) a dĺžky trvania prenájmu nasledovne:
Obdobie od 1.11. – 31.3. Zimné obdobie
30€/hodina (v cene je zahrnuté použitie osvetlenia a kabín).
Obdobie od 1.4. – 31.10. Letné obdobie
15€/hodina (v cene je zahrnuté použitie kabín. Použitie osvetlenia je za príplatok 5€/hodina).
Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle obce: www.dolnedubove.sk, tiež pri
vstupe do športového areálu a v budove kabín.
Obcou poverený správca je: .........................................................................................................
Obcou poverená osoba je štatutár zastupujúci vypožičiavateľa.
Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 10.3.2022 uznesením
číslo: 12/2022

V Dolnom Dubovom 14. 2. 2022

Ing. Jozef Čapkovič
Starosta Dolné Dubové

4

