
OBEC JACOVCE

P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K

tenisového ihriska
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Uznesenie č.: 13/16/2021
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Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe na tenisové ihrisko obce 

Jacovce s týmto prevádzkovým poriadkom, ktorý bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Jacovciach dňa 17.6.2021, uznesením č. 13/16/2021 a dodržiavať 

jeho ustanovenia.

I. Všeobecné záväzné pravidlá

1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických 

a právnických osôb zdržujúcich sa na tenisovom ihrisku, ako aj 

s povinnosťami obce Jacovce, ktorá je vlastníkom ihriska.

2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku 

ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú ihrisko na športovú činnosť.

3. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestoroch ihriska (ďalej 

len „užívateľ“).

4. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho 

dodržiavať.

5. Každý užívateľ tenisového ihriska je povinný dodržiavať časový harmonogram

a zmluvné podmienky užívania ihriska.

6. Správca tenisového ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej 

vlastným zavinením.

7. Je nutné rešpektovať, že zdravie je prvoradé, preto je nutné myslieť na 

zdravie svoje, spoluhráčov a protihráčov. Športovú činnosť na tenisovom 

ihrisku vykonáva každý výhradne na svoje vlastné riziko.

II. Vstup do priestorov tenisového ihriska

1. Vstup na tenisové ihrisko je povolený len so súhlasom správcu ihriska.

2. Povinnosťou užívateľa je oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom, ktorý je 

prístupný na vyhradenom mieste.
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3. Vstup je povolený celodenne v mesiacoch máj – august od 8,00 – 21,00

hod., v mesiacoch apríl, september, október od 8,00 – 19,00 hod. po 

dohodnutí rezervácie.

4. Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 

rokov.

5. Mimo prevádzkovej doby bude tenisové ihrisko uzamknuté. Kľúče budú trvalo 

uložené u správcu ihriska a na OcÚ Jacovce.

III. Vylúčenie z návštevy tenisového ihriska

1. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu a drog.

2. Z tenisového ihriska môžu byť vykázané osoby, ktorých návšteva by mohla 

dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu ihriska a ich chovanie je 

v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.

3. Z priestoru tenisového ihriska môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek 

napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku alebo 

neuposlúchne pokyny prevádzkového pracovníka tenisového ihriska.

4. Podľa povahy priestupku môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie 

príslušníkov policajného zboru.

5. Do priestorov tenisového ihriska je zákaz vstupu so zvieratami a na 

akýchkoľvek bicykloch.

IV. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

1. Doporučuje sa nebrať na tenisové ihrisko cenné veci a väčší obnos peňazí.

2. Na tenisové ihrisko je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi (kopačky, 

topánky na podpätkoch ...)

3. Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené, ktoré by boli 

spôsobené jeho vinou na zdraví občanov, zariadení ihriska a ostatných 

prítomných osôb.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedná za zničenie, odcudzenie a za akékoľvek 

znehodnotenie odložených vecí osôb, ktoré vstúpia na tenisové ihrisko.
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V. V areáli je zakázané

1. Akékoľvek konanie, ktoré by rušilo a mohlo rušiť obyvateľov v bezprostrednej 

blízkosti ihriska. Návštevníci sú povinní najmä zdržiavať sa akýchkoľvek 

rušivých a hlasitých prejavov tak, aby obyvatelia priľahlého okolia neboli 

rušení  alebo mohli byť rušení len v minimálnej a nevyhnutnej miere.

2. Akékoľvek zasahovanie do vlastníckych a nájomných práv priľahlých záhrad, 

školy a domov je neprípustné.

3. Odhadzovať odpadky a znečisťovať okolie tenisového ihriska.

VI. Prevádzka tenisového ihriska

Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi:

OBEC JACOVCE

Štatutárny zástupca:  Jaroslav Božik

956 21 Jacovce, Farská č. 288/6

IČO:   00699209

Osoba zodpovedná za prevádzkovanie tenisového kurtu – správca:

meno Ľuboš Medo

Číslo telefónu: 0948 919 339

VII. Podmienky prenájmu

1. Rezervovať tenisové ihrisko si možno u správcu telefonicky alebo osobne, 

uhradením poplatku podľa platného cenníka. Ak sa nájomca nedostaví alebo 

neoznámi meškanie na rezervovaný kurt do 15 minúť od jeho začiatku, 

následne správca môže prenajať ihrisko tomu, kto prejaví záujem o prenájom.

2. Používať ihrisko je možné len na základe súhlasu správcu až po zaplatení 

nájomného. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si 

nájomca môže po dohode so správcom určiť náhradný termín.
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3. Po ukončení hry je nájomca povinný upraviť po sebe povrch tenisového

ihriska.

VIII. Nájomcami ihriska môžu byť

1. Osoby staršie ako 15 rokov preukázané OP, osoby mladšie ako 15 rokov len 

pod dohľadom dospelej osoby.

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba.

3. Rôzne subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR (iné obce, firmy, 

združenia atď.).

4.  Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom 

a zaväzuje sa ním riadiť.

V Jacovciach, 28.6.2021

Jaroslav Božik v.r.

      starosta
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Cenník tenisového ihriska obce Jacovce

Ceny za prenájom tenisového ihriska boli schválené Obecným zastupiteľstvom

v Jacovciach, dňa 21.5.2020.

Cenník za prenájom tenisového ihriska platný od 22.5.2020

Bežný prenájom

   8  €/1 hod.

Deti a mládež do 18 r. 

             3 €/1 hod.

Dospelí z obce Jacovce

5 €/1 hod.
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