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OBEC HRONEC
NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec 1/2016
prevádzkový poriadok posilňovne v Hronci
Obec Hronec na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods.2 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec- prevádzkový
poriadok posilňovne v Hronci
Čl.1
Všeobecné ustanovenia
Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá a zásady fungovania posilňovne, jej využitia,
správania sa a konania užívateľov, ich práva a povinnosti. Prevádzkový poriadok je záväzný pre
všetkých návštevníkov využívajúcich posilňovňu vo vyhradených priestoroch zriadenou obcou
Hronec.

Čl.2
Právo na prístup
Posilňovňa je zriadená v obci Hronec, v budove na Zlievárenskej ul.č. 516 a je k dispozícii všetkým
obyvateľom obce Hronec. Účelom posilňovne je umožniť obyvateľom obce možnosť pravidelného
a aktívneho cvičenia a posilňovania.

Čl.3
Registrácia a evidencia používateľa
1. Registrácia záujemcu o využívanie posilňovne sa realizuje na Obecnom úrade v Hronci v dňoch:
pondelok, utorok –

od 8,00 hod. do 14,30 hod.

streda

od 8,00 hod. do 15,30 hod.

piatok

od 8,00 hod. do 13,30 hod.

Na základe registrácie bude záujemcovi vydaný členský preukaz s uvedením jeho identifikačných
údajov. Registrácia záujemcov do 18 rokov je podmienená súhlasom zákonného zástupcu.

Čl.4.
Režim používania posilňovne
1. Posilňovňa je návštevníkom k dispozícii vo vyhradenom čase:
Pondelok , utorok, streda, piatok

od 15,00 hod. do 20,00 hod.

Štvrtok

od 15,00 hod. do 18,00 hod. a od 19,00 hod. do 20,00 hod.

Štvrtok

od 18,00 hod. do 19,00 hod. - PILATES

Sobota -nedeľa

od 10,00 hod. do 20,00 hod.

2. Návštevník je oprávnený navštevovať posilňovňu v jej otváracích hodinách.
3. Kľúče od posilňovne si môže návštevník vyzdvihnúť v Pizzerii Hronka, kde zároveň ponechá
členský preukaz ako zábezpeku za kľúč, ktorý mu bude vrátený po ukončení cvičenia. V prípade, že
medzitým prišiel ďalší návštevník, ponechá kľúč jemu na výmenu za jeho preukaz.
4. Pri návšteve posilňovne je návštevník povinný svojim podpisom potvrdiť v Knihe návštev, že sa
oboznámil s Prevádzkovým poriadkom posilňovne v Hronci a súhlasí so spracovaním jeho
osobných údajov. Kniha návštev je vedená v priestoroch posilňovne. V knihe návštev uvedie
návštevník nasledovné údaje:
meno a priezvisko
adresu trvalého pobytu
číslo členského preukazu
dátum
čas príchodu a čas odchodu z posilňovne

5. Deti do 15 rokov môžu navštevovať posilňovňu len v doprovode dospelej osoby, ktorá nesie za
ne zodpovednosť.

6. Pre jeden vstup do posilňovne je prípustných maximálne 5 osôb, ďalší záujemcovia počkajú, kým
sa uvoľní miesto v posilňovni. Každá osoba musí mať platný členský preukaz. Bez platného
členského preukazu je vstup zakázaný.

Čl. 5
Povinnosti návštevníkov posilňovne
1. Po ukončení cvičenia je nutné odložiť po sebe náradie a pred odchodom dať posilňovňu do
pôvodného stavu

2. Pri cvičení v posilňovni je každý povinný používať primeraný športový odev, športovú obuv a
vlastný uteráka ako podložku.
3. S nástrojmi a náradiami posilňovne je nutné zaobchádzať zodpovedne, šetrne, spôsobom k tomu
určeným a chovať sa pri tom tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu, ani k ohrozeniu zdravia
vlastného alebo zdravia ostatných.
4. Posilňovacie stroje používa návštevník na vlastnú zodpovednosť.
5. Pri zistení akýchkoľvek závad či poškodení je povinnosťou návštevníka vykonať o tom zápis do
Knihy návštev.
6. Návštevníci sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných cvičiacich.
Prevádzka posilňovne funguje bež športového dozoru. Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý
návštevník sám.
7. Za stratu osobných vecí nenesie obec Hronec žiadnu zodpovednosť.
8. Všetci návštevníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy.
9. V posilňovni je potrebné dodržiavať poriadok a čistotu.
Čl.6
Obmedzenia
1. V posilňovni je zakázané jesť, fajčiť a konzumovať alkoholické nápoje.
2. S náradím posilňovne je zakázané opúšťať priestory posilňovne
3. V posilňovni môžu byť len osoby zapísané v knihe návštev, ktorým bol vydaný platný členský
preukaz.
4. Do posilňovne je zakázaný vstup osobám:
•

so zdravotným stavom, ktorý im zamedzuje bezpečne vykonávať športovú činnosť alebo
fyzicky namáhavú činnosť

•

v podnapitom stave, alebo pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok.

•

v špinavom alebo v zjavne nevhodnom oblečení

•

ktorým bol udelený zákaz vstupu do posilňovne

5. Do posilňovne je zakázané vodiť akékoľvek zvieratá.
6. Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva alebo starostom poverené osoby sú oprávnené
kedykoľvek vyzvať osoby uvedené v bode 4 tohto článku aby posilňovňu opustili. Týka sa to osôb,
ktoré svojim správaním ohrozujú, rušia alebo obmedzujú iné osoby v riadnom využívaní
posilňovne. Takáto osoba je povinná danú výzvu okamžite uposlúchnuť.

Čl .7
Sankcie za porušenie
1. V prípade akéhokoľvek porušenia tohto prevádzkového poriadku možno návštevníkovi odoprieť
vstup do posilňovne.
2. Návštevník je povinný náklady na odstránenie spôsobenej škody uhradiť v plnej výške.
3.V prípade, že registrovaný návštevník umožní vstup do posilňovne inej osobe, ktorá nie je
držiteľom platného členského preukazu, zamedzí sa mu vstup do posilňovne.
Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a starostom poverené osoby si vyhradzujú právo
kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku a údajov uvádzaných návštevníkom v Knihe
návštev.
Čl. 8
Technické zabezpečenie prevádzky posilňovne
1. V posilňovni musia byť viditeľne umiestnené:
•

prevádzkový poriadok posilňovne

•

Kniha návštev

2. Pre činnosť prevádzky posilňovne okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky
všeobecne záväzné nariadenia a nadväzujúce vnútorné predpisy
Čl. 9
Záverečné ustanovenie
Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 7.3.2016 na základe schválenia Obecným
zastupiteľstvom dňa 1.3.2016, uznesením č. 2/2016

Bohuslav Nemky
starosta obce

