
     Obecné zastupiteľstvo obce Kameničany,  podľa Čl. 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. 7 /2011 

STANOVY A PRAVIDLÁ TENISOVÉHO KLUBU v obci Kameničany

schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 22. 12. 2011
v znení Uznesenia č. 12/2011 zo dňa 22. 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. I.
Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce „ Stanovy a pravidlá Tenisového klubu v obci 
Kameničany“ (TKK) upravuje správu a prevádzkovanie tenisového areálu.
 (2) Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa a na návštevníkov tenisového areálu.

ČL. II
Zriadenie tenisového klubu a rozsah poskytovaných služieb

(1) Tenisový klub zriadila obec Kameničany a obsahuje tenisový dvorec s 2 tenisovými 
kurtami, ktoré spravuje správca tenisového klubu

(2) Členstvo v tenisovom klube je dobrovoľné
(3) Každý kto odpracuje aspoň 1 brigádnickú hodinu (BH) na tenisových kurtoch (TK) má 

možnosť využívať výhody členstva TKK. Počas hlavných brigád je strava a občerstvenie 
zdarma

(4) Brigádu, zadeľovanie práce aj ich postup vyhlasuje a zadeľuje správca TK podľa 
poveternostných podmienok

(5) 1 BH (na osobu)  = 2 hracie hodiny = 1 lístok TKK na 1 kurt
(6) Člen TKK, ktorý má odpracovaných 10 BH, môže požiadať o kľúč od TK
(7) Rezervácia TK a dodržiavanie pravidiel platí pre členov a nečlenov rovnako
(8) Po vyčerpaní BH sú TK spoplatnené podľa platného cenníka
(9) Lístky TKK sú prenosné a časovo neobmedzené 

ČL. III.
Prevádzkovateľ  a jeho základné povinnosti

(1) Prevádzkovanie tenisového klubu zahŕňa:
 správu a údržbu tenisového areálu
 správu a údržbu ihriska a zelene v areáli



 vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním tenisového areálu

(2) (2) Prevádzkovateľ je povinný:
 zabezpečovať poriadok a čistotu v okolí tenisového areálu
 vykonávať dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku   

   
Čl. IV.

Všeobecné podmienky 

(1) Správcom tenisového kurtu je Martin Klema
(2) Kurty je možné rezervovať na tel. čísle 0905/584586, 0949/546112
(3) Kľúč možno vyzdvihnúť osobne na č. d. 134
(4) Vstup na tenisový dvorec je možný len v tenisovej obuvi
(5) Tenisová hodina (TH) trvá 55 minút.
(6) Úprava tenisové kurtu (zametanie) trvá 5 minút
(7) Každá začatá štvrťhodina, okrem rezervácie sa účtuje podľa platného cenníka
(8) Pri rezervácii treba nahlásiť :

- meno
- tel. č. 
- hrací čas
- počet kurtov

(9) Po skončení hry treba kľúč vrátiť späť správcovi tenisových kurtov. V prípade 
neprítomnosti správcu TK je náhradný kľúč uložený v pohostinstve „U Štefana“.

(10) Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (extrémne sucho) môže správca TK kurty
uzavrieť.

Čl. V.
Prevádzkové hodiny a poplatky

(1) TKK je prístupné verejnosti denne 
- v letnom období (máj – jún – júl - august) pondelok až nedeľa od 8.00 do 21.00 h 
-  zimnom období (apríl – september - október) pondelok až nedeľa od 8.00 do 19.00 h.

(2) Poplatok za prenájom kurtu  3 € / hod
(3) Zapožičanie rakety   1 €/ hod (Wilson, Prince)
(4) Zapožičanie lôpt (4 ks v sade) 1 €/hod  

Čl. VI.
Pravidlá údržby kurtov

(1) Na kurtoch je možné hrať len v tenisovej obuvi s hladkou podrážkou
(2) Pred začiatkom hry popolievať kurt
(3) Po ukončení hry pozametať kurt sieťkou

Čl. VII.
Sankcie 

(1) Porušenie ustanovení týchto stanov  a pravidiel tenisového klubu je priestupkom podľa Čl. 48 



zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Čl. VIII.
Priestupky  

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

Čl.IX.
Záverečné ustanovenie

(1) Na týchto stanovách a pravidlách tenisového klubu sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 
Kameničany dňa 22. 12. 2011  uznesením číslo 12/2011/2b

(2) Zmeny a doplnenia týchto stanov a pravidiel tenisového klubu schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo obce.

(3) Tieto stanovy a pravidlá tenisového klubu ruší všetky predchádzajúce Nariadenia obce.
(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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