Obec Horná Ves, okr. Žiar nad Hronom

Prevádzkový poriadok posilňovne

Úvodná časť
Posilňovňa v obci Horná Ves je priestor, ktorý slúži športovo relaxačným aktivitám
občanov obce a ostatným záujemcom.
Priestor posilňovne sa nachádza v objekte č.p. 17 – Obecný úrad a je výlučným
vlastníctvom obce Horná Ves.
Rozhodujúce právo k priestoru posilňovne má v každom volebnom období Obecné
zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) obce Horná Ves.

Základné a všeobecné ustanovenia
1. Posilňovňu tvoria - posilňovacia miestnosť o výmere 45,36 m2
- chodbička o výmere 1,88 m2 so vstupom z dvora obecného úradu
- WC o výmere 1,65 m2 so vstupom z chodbičky
2. Zariadenie posilňovne je majetkom obce a je evidované na inventárnych zoznamoch obce.
Správa posilňovne a organizácia
1. Správu posilňovne zabezpečuje správca. Správcu posilňovne schvaľuje OcZ .
2. Správca posilňovne dbá o šetrné zaobchádzanie užívateľov posilňovne s inventárom
a priestormi a raz ročne vykoná s určenými členmi inventarizáciu, predkladá návrh na
vyradenie a doplnenie inventáru.
3. Správca posilňovne koordinuje využívanie posilňovne v zmysle prevádzkového poriadku
posilňovne.
4. Pre jeden vstup do posilňovne sú prístupní maximálne štyria užívatelia.
5. Správca posilňovne za jej správu zodpovedá OcZ a aspoň raz ročne predkladá správu
o využívaní posilňovne.
6. Pri prevzatí funkcie správcu posilňovne písomne preberie inventárny zoznam.
7. Správca posilňovne je povinný zúčtovať OcÚ poplatky, vybraté od užívateľov posilňovne
raz mesačne.
8. Za škody, spôsobené nevhodným zaobchádzaním na cvičebných strojoch a zariadení
posilňovne je zodpovedný užívateľ.
9. Správca posilňovne cvičiace stroje a zariadenia neopravuje. Poruchu nahlási na obecný
úrad a stroj dočasne vyradí z prevádzky.
10. Správca posilňovne vždy na konci dňa priestor vyvetrá a poupratuje.

Režim používania posilňovne
1. Prevádzková doba užívania posilňovne je denne od 14:00 hod. do 20: 00 hod.
2. Každý užívateľ si vopred dohodne so správcom posilňovne deň a čas kedy by chcel cvičiť
počas prevádzkovej doby.
3. U správcu posilňovne si užívateľ pred cvičením uhradí poplatok za cvičenie:
 Jednorázový poplatok 1,50 €
 Mesačný poplatok 15,- €
4. Užívateľ posilňovne sa riadi pokynmi správcu posilňovne.
5. Doporučená doba jedného cvičenia je 90 minút. Na mesačný lístok je počet vstupov
neobmedzený.
6. Po vstupe do posilňovne sa užívateľ prezuje na vyhradenom priestranstve.
7. Užívateľ udržiava v posilňovni poriadok a čistotu, neničí cvičebné stroje a zariadenie
posilňovne a po cvičení náradie uloží na pôvodné miesto.
8. S náradím je zakázané posilňovňu opustiť.
9. V posilňovni je zakázané konzumovať jedlá, fajčiť, piť alkoholické nápoje a užívať
omamné a návykové látky.
10. Užívateľ posilňovne cvičí na vlastnú zodpovednosť, za prípadné zranenie si je
zodpovedný každý užívateľ sám. Náhrady za úrazy užívateľov posilňovni nie sú
vymáhateľné.
11. Do posilňovne je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, alebo iných
omamných látok a osobám v špinavom oblečení.
12. Prísny zákaz je vodiť do posilňovne akékoľvek zvieratá.
Sanitačné opatrenia
1.
2.
3.
4.

Vysávanie a umývanie podláh denne.
Vynášanie komunálneho odpadu denne.
Vetranie cvičebných priestorov denne.
Čistenie okien, dverí, osvetľovacích telies 1x štvrťročne.
Sankcie za porušenie prevádzkového poriadku

V prípade akéhokoľvek porušenia prevádzkového poriadku, možno návštevníkovi
odoprieť prístup do posilňovne bez nároku na vrátenie sumy za mesačný lístok.
2. Vzniknutú škodu na cvičebných strojoch a zariadení posilňovne po vyčíslení, uhradí
užívateľ do pokladne obecného úradu.
1.

Technické zabezpečenie prevádzky posilňovne
V posilňovni musia byť na viditeľnom mieste umiestnené:
 Prevádzkový poriadok posilňovne.
 Kniha evidencie užívateľov posilňovne.
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Záverečné ustanovenie
1. Prevádzkový poriadok posilňovne bol schválený uznesením č. 57/1210 zo dňa
30.10.2012 a účinnosť nadobúda dňa 1.11.2012
2. Ruší sa prevádzkový poriadok posilňovne zo dňa 1.3.2007 schválený uznesením OcZ
č. 17/702.

V Hornej Vsi, 30.10.2012
Simona Holicová
starostka obce
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