
 
 

1. Prevádzkové hodiny MI: 
 
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov): 
 
08:00 hod. – 15:00 hod.  MŠ, ZŠ, ŠKD 
15:00 hod. – 17:00 hod. verejnosť, deti a mládež do 18 rokov 
17:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov 
 
Pondelok – Piatok ( počas prázdnin a sviatkov): 
 
09:00 hod. – 14:00 hod. verejnosť, deti a mládež do 18 rokov  
14:00 hod. – 16:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov 
16:00 hod. – 19:00 hod. verejnosť, deti a mládež do 18 rokov 
19:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov 
 
Sobota – Nedeľa 
 
09:00 hod. – 13:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov 
13.00 hod. – 17:00 hod. verejnosť, deti a mládež do 18 rokov 
17:00 hod. – 21:00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov 
 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť. 
 

3. V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom 
správcu MI využívať aj iný záujemcovia ( inej kategórie). 

 
4. Užívanie MI pre deti a mládež do 18 rokov s trvalým pobytom v obci Visolaje je spoplatnené iba 

v prípade, že bude použité osvetlenie MI a to podľa cenníka: 
 

 2 € / hod. 
  
5. Rezerváciu MI je potrebné vopred dohodnúť s prevádzkovateľom MI. 

 
6. Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Správca vedie evidenciu o používaní 

MI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladnice obce. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu 
MI. 

 
7. Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov s trvalým pobytom v obci Visolaje je spoplatnené 

nasledovne: 
 

 4 €/ hod. bez využitia umelého osvetlenia pre kolektívne športy (futbal, hádzaná, volejbal,...) 
 2 €/ hod. bez využitia umelého osvetlenia pre športy nohejbal, tenis 
 2 €/ hod. príplatok za použitie umelého osvetlenia  

 
8. Užívanie MI pre užívateľov s trvalým pobytom mimo obce Visolaje je spoplatnené nasledovne: 
 

 8 €/ hod. bez využitia umelého osvetlenia pre kolektívne športy (futbal, hádzaná, volejbal,...) 
 4 €/ hod. bez využitia umelého osvetlenia pre športy nohejbal, tenis 
 4 €/ hod. príplatok za použitie umelého osvetlenia 

 
9. Zodpovedný správca ihriska:  Meno:   

 
 
 

Schválené uznesením OZ č. 31/2010 dňa 17.05.2010 
         Ľubica Pazderová, v. r. 
                starosta obce 

 


