
     Obecné zastupiteľstvo obce Kameničany,  podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa  sa   u z n i e s l o na tomto: 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N OM    N A R I A D E N Í  
č. 8 /2011 

 Poskytovanie a prenájom Letného kultúrneho stánku (LTK) a športového areálu pri
futbalovom ihrisku v obci Kameničany

schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 22. 12. 2011
v znení Uznesenia č. 12/2011 zo dňa22. 12. 2011

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci  Kameničany dňa : 08. 12. 2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kameničany dňa: 15. 12. 2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2012

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Poskytovanie a prenájom LTK a športového areálu pri 
futbalovom ihrisku v obci Kameničany  upravuje správu a prevádzkovanie športového  areálu.
 (2) Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľa športového areálu a na 
návštevníkov LTK a športového areálu.

Čl. 2
Rozsah poskytovaných služieb

(1) LTK a športový areál pri futbalovom ihrisku zriadila obec Kameničany. LTK slúži na 
kultúrne a spoločenské akcie počas priaznivého počasia, napr. na prevádzkovanie tanečných
zábav.

(2) Športový areál obsahuje futbalové ihrisko s kabínami a prístreškom, detské ihrisko 
s multifunkčným asfaltovým ihriskom, dva tenisové kurty.

Čl. 3
Prevádzkovateľ  a jeho základné povinnosti

(1) Prevádzkovanie LTK a športového areálu zahŕňa:
a) správu a údržbu LTK a športového areálu
b) správu a údržbu  zelene v areáli
c) zabezpečovať poriadok a čistotu v okolí LTK a športového areálu

  



Čl. 4
Prenájom športového areálu

(1) Prevádzkovateľ môže prenajať LTK a športový areál nájmcovi (záujemcovi) o kultúrne 
športové akcie

(2) Nájomné za - LTK sa určuje vo výške  50,- € + energie podľa spotreby
- celý športový areál sa určuje vo výške 70 € na 1 deň

(3) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať poriadok pri odovzdaní kĺúčov od 
areálov. 

Čl. 5
Prevádzkové hodiny a poplatky

(1) LTK a športový areál sú prístupné verejnosti denne počas priaznivých poveternostných 
podmienok. Počas zimných mesiacov bude detské ihrisko uzatvorené.

Čl. 6
Sankcie 

(1) Porušenie ustanovení týchto stanov  a pravidiel LTK a športového areálu je priestupkom podľa 
§ 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších redpisov.

Čl. 7
Priestupky  

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí, alebo nejakým spôsobom zničí majetok LTK a 
športového areálu.
    
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 650 €.  Pri ukladaní pokuty sa  
      prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kameničany dňa 22. 12. 2011 uznesením 
číslo 12/2011/2c.

(2) Zmeny a doplnenia tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce v Kameničanoch.
(3) Toto VZN ruší všetky predchádzajúce Nariadenia obce o prevádzke cintorína.
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

     

V Kameničanoch  dňa  15. 12. 2011                             

Igor Daško
starosta obce
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