Prevádzkový poriadok na užívanie par. č. 1110/23 v k.ú. Kolonica

Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.

Parcela č. 1110/23 sa nachádza v k. ú. obce Kolonica. Slúži na prevádzkovanie aktivít
obyvateľov a návštevníkov obce Kolonica.

2.

Vlastníkom parcely č. 1110/23 je Obec Kolonica.

3.

Užívateľom parcely č. 1110/23 sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza na uvedenej parcele
(ďalej len „užívateľ“).
Čl. II
Všeobecné a organizačné ustanovenia

1.

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

2.

Parcela č. 1110/23 poskytuje širšie možnosti pre rôzne športovo-rekreačné aktivity.

3.

Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže každý užívateľ vykonávať
výhradne na svoje vlastné riziko.

4.

Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu,
ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody,
ktoré vznikli jeho pričinením.

5.

Obec nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si užívateľ zapríčinil sám
vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním pokynov.

6.

Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku zodpovedá osoba porušujúca
tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca, ktorý všetky škody v plnej výške nahradí obci.

7.

Na parcele č. 1110/23 je zakázaný pohyb na bicykloch, kolieskových korčuliach,
elektrických kolobežkách, motorových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch.

8.

Na parcele č. 1110/23 je zákaz vstupu so zvieratami.

9.

Neplnoletá osoba musí byť v sprievode dospelej osoby.

10. Užívateľ je povinný udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
11. Užívateľ je povinný uposlúchnuť individuálne ústne pokyny zodpovedného pracovníka
povereného starostom obce a dohodnutý časový harmonogram.

Čl. III
Prevádzkové ustanovenia
1.

Prevádzkové hodiny na užívanie parcely č. 1110/23 pre verejnosť:
1. máj - 30. september
Pondelok – Nedeľa

2.

08:00 hod. – 20.00 hod.

Obec si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
Čl. IV
Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služby
158 – polícia
Čl. V
Spôsob a frekvencia upratovania
1.

Parcela č. 1110/23 bude upratovaná obcou Kolonica podľa potreby.

2.

V priestoroch parcely č. 1110/23 budú umiestnené nádoby na komunálny odpad. Za ich
vyprázdňovanie zodpovedá obec Kolonica.
Čl. VI
Úhrada za užívanie parc. č. 1110/23

Užívateľ je povinný uhradiť vstupné na parc. č. 1110/23 v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 162/2022 zo dňa 11.07.2022 do rúk zodpovedného zamestnanca povereného
starostom obce, ktorý odovzdá hotovosť do pokladne obce. Toto vstupné je príjmom rozpočtu
obce.
Obec si vyhradzuje právo na úpravu cenníka vo výnimočných prípadoch na základe písomnej
žiadosti podanej na Obecnom úrade.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1.

Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonáva starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a zodpovedný zamestnanec obecného úradu.

2.

Týmto prevádzkovým poriadkom nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných
právnych predpisov.

3.

Zmeny a doplnky tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecného zastupiteľstvo
v Kolonici.

4.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 11.07.2022.

Matúš Leňo
starosta obce

