Obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši na základe §§ 6 a 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov vydáva toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010
o spôsobe prevádzkovania a výberu poplatkov za používanie viacúčelového ihriska s
umelou trávou v obci Vígľaš.
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1) Viacúčelové ihrisko s umelou trávou a osvetlením je vybudované na pozemku KN C č. 841
v areáli Základnej školy vo Vígľaši.
2) Viacúčelové ihrisko vybudovala obec Vígľaš s pomocou účelovej dotácie z Úradu vlády
SR – podpora a rozvoj športu v pomere 50 : 50. Vlastníkom ihriska je obec Vígľaš.
3) Viacúčelové ihrisko slúži na loptové hry : futbal, volejbal, basketbal, nohejbal
a) žiakom ZŠ vo Vígľaši počas vyučovania a krúžkovej činnosti žiakov vo vyučovacej
dobe
b) členom futbalových oddielov miestnej telovýchovnej jednoty na tréningy v zimnom
období v mimo vyučovacej dobe
c) občanom obce Vígľaš v mimo vyučovacej dobe t.j. odpoludňajších a večerných hodinách
d) občanom iných obcí v mimo vyučovacej dobe v prípade, že o využitie ihriska v určenej
prevádzkovej dobe nebudú mať záujem občania obce Vígľaš
4) Toto všeobecné záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) stanovuje :
a) prevádzkový poriadok ihriska
b) údržba ihriska
c) poplatky za používanie ihriska
d) rezerváciu a prevádzkový čas
Článok 2
Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok schvaľuje obecné zastupiteľstvo vo Vígľaši ( ďalej OcZ ) ktorý :
a) určuje zodpovedného správcu ihriska, ako zamestnanca obce a jeho povinnosti.
b) určuje prevádzkový čas na využívanie ihriska
c) určuje podmienky vstupu hráčov na ihrisko a podmienky hrania na ihrisku
Článok 3
Údržba ihriska
Údržbu ihriska vykonáva obec Vígľaš v spolupráci s povereným správcom ihriska a to
nasledovným spôsobom:
–
1x týždenne prečesávať trávnik ťažkou kefou
–
1x mesačne utiahnutie všetkých spojov
–
1x štvrťročne – ošetrenie mantinelov
–
1x ročne doplnením plochy pieskom
–
po skončení zimnej prevádzky povrch ihriska prevalcovať
–
po celý rok sa plocha zbavuje nečistôt, odpadkov a lístia

Článok 4
Poplatky za používanie
1) Základným kritériom spoplatnenia užívania ihriska je jeho neziskovosť.
2) Cieľom spoplatnenia užívania ihriska je získanie finančných zdrojov na úhradu mzdových
nákladov a odvodov do poistných fondov za správcu ihriska, úhradu nákladov na osvetlenie
a získania zdrojov na krytie prevádzkových nákladov ihriska ( náradie údržby ihriska )
je jeho neziskovosť.
3) Z poplatkovej povinnosti sú vyňatí:
- žiaci ZŠ Vígľaš v dobe školského vyučovania
- členovia futbalových oddielov miestnej TJ počas zimnej prípravy súťažných kolektívov
4) poplatky za užívanie platia:
- občania obce Vígľaš – 4,00 € za 1 hod. bez osvetlenia
6,00 € za 1 hod. s osvetlením
- občania iných obcí - 7,00 € za 1 hod. bez osvetlenia
9,00 € za 1 hod. s osvetlením
5) Poplatok za užívanie ihriska vyberá správca pred nástupom hráčov na ihrisko v hotovosti
cez príjmový pokladničný doklad obce Vígľaš
Článok 5
Rezervácia termínov a prevádzkový čas
1) Rezervácia termínov sa objednáva u správcu ihriska maximálne 7 dní vopred
2) Prevádzkový čas ihriska
a) letné obdobie – mesiac apríl až október
b) zimné obdobie – november až marec
3) Letná prevádzka
- štvrtok, piatok, sobota, nedeľa- od 15,00 do 20,00 hod.
4) Zimná prevádzka
- pondelok a streda
– tréning žiakov od 16,30 do 18,30 hod.
- utorok a sobota
– tréning dospelých od 17,00 do 19,00 hod.
- štvrtok a piatok
– verejnosť od 15,00 do 19,00 hod.
- sobota
– verejnosť od 13,00 do 17,00 hod.
- nedeľa
- verejnosť od 13,00 do 19,00 hod.
5) Počas vyučovania a krúžkovej činnosti je ihrisko k dispozícii žiakom Základnej školy
vo Vígľaši podľa rozvrhu vyučovania. Za bezpečnosť hráčov a poriadok na ihrisku
zodpovedajú vyučujúci a vedúci krúžkov.
6) Počas tréningov žiakov a dospelých za bezpečnosť hráčov a poriadok zodpovedajú
vedúci družstiev.
7) Za bezpečnosť hráčov nezodpovedá obec Vígľaš, každý účastník sa zúčastňuje hry
na vlastnú zodpovednosť.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č..........
dňa 21.10.2010 a účinnosť nadobúda 04.11.2010
2) Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje Obecnú radu upravovať prevádzkový čas podľa
potreby užívateľov.

