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Prevádzkovateľ zariadenia 

Obec: Hviezdoslavov 
Sídlo: Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov 
IČO: 00305456 
Tel: 031/562 50 35 
 

Organizácia a prevádzkovanie 

1. Kolkáreň slúži obyvateľom Hviezdoslavova na trávenie voľného času.  
2. Organizačne je prevádzka kolkárne zabezpečená pracovníkmi obce Hviezdoslavov. 
3. Za dodržiavanie pravidiel prevádzky kolkárne zodpovedá správca písomne poverený obcou 

Hviezdoslavov. 
4. Prevádzkové hodiny sú v nedeľu od 13:00 - 20:00. 
5. Kolkáreň sa prenajíma v hodinových intervaloch alebo na deň.  
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.  
7. Prevádzkovateľ zaisťuje aby využívanie zariadenia bolo v súlade s jeho určením a pri jeho 

užívaní boli zaistené záujmy obce a je povinný najmä: 
a. organizovať časový rozvrh využívania kolkárne na základe záujmu občanov 

obce,  požiadaviek obce 
b. zaisťovať prevádzkyschopnosť kolkárne  
c. zaisťovať ochranu majetku obce a dodržiavanie bezpečnostných a hygienických 

predpisov, 
d. zaisťovať pravidelnú údržbu a upratovanie kolkárne. 

 
Pokyny, obmedzenia a zákazy užívateľov a návštevníkov 

1. V kolkárni je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je kolkáreň prispôsobená.  
2. Každý užívateľ kolkárne je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a rešpektovať 

prevádzkový poriadok.  
3. Užívateľ kolkárne 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. 

4. Každý užívateľ kolkárne je povinný si zabezpečiť čistú obuv na  vstup do kolkárne. 
5. Každý užívateľ kolkárne je povinný udržiavať čistotu a poriadok. 
6. V kolkárni platí zákaz 

a. poškodzovania a znečisťovania priestoru, zariadenia a vybavenia (v prípade 
poškodenia bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov vynaložených na opravu) 

b. vstupu so zvieratami 
c. vstupu na dráhu s jedlom a nápojmi 
d. fajčenia 
e. manipulácie s otvoreným ohňom 
f. konzumácie alkoholu a iných omamných látok 
g. nosenia nesprávnej obuvi. 

 
7. Prevádzkovateľ kolkárne nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil 

užívateľ svojim správaním a nedodržaním tohto prevádzkového poriadku. 
8. Deti a mládež vo veku 6-18 rokov môžu zariadenie využívať len v prítomnosti dospelej osoby. 



9. Porušenie pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom je priestupok a je možné za 
takéto porušenie uložiť pokutu. 

Tiesňové volania 

V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru 
okamžite informovať: 

IZS: 112 
Hasiči: 150 
Záchranná služba: 155 
Polícia SR: 158 
V prípade zistenia závad volajte, prosím, tel. č. 031/562 50 35 
 

Záverečné ustanovenia 

1. Obec Hviezdoslavov si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku.  
V prípade zmien v prevádzke kolkárne je obec Hviezdoslavov povinná prispôsobiť 
prevádzkový poriadok týmto zmenám. 

2. Vstup do kolkárne je povolený len po oboznámení sa s týmto prevádzkovým poriadkom. 
3. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti 01.03.2019. 
4. Prevádzkový poriadok je umiestnený v priestoroch kolkárne a na webovej stránke obce 

Hviezdoslavov. 

 


