S M E R N I C A č. 3 / 2012
Klubu spišských strelcov v Spišskej Novej Vsi
Prevádzkovanie vzduchovkovej strelnice
Vzduchovková strelnica bola daná do užívania 29.11.2012. Jej desať streleckých stanovíšť
umožňuje kvalitný tréning i usporiadanie streleckých súťaži regionálneho charakteru.
Strelnica Klubu spišských strelcov je zariadená podľa medzinárodných pravidiel ISSF pre športovú
streľbu zo vzduchových zbraní.
Jej prevádzkovateľom a vlastníkom je: Občianske združenie Klub spišských strelcov,
Radlinského 17, Spišská Nová Ves, IČO: 42096928,
Štatutárny zástupca -predseda: Mgr. Gustáv Krajči, tel. 0905 978052
Za prevádzku zodpovedný - podpredseda: Ing. Jozef Borz, tel. 0905 954431
Vlastníkom budovy je mesto Spišská Nová Ves, v správe STEZ-u, Za Hornádom 15, Sp.N.Ves
Tel.:+421 / 53 / 41 66 332,
Vedúci : Jozef Samončík, tel. 0902260284
Služba : tel: ..................
1./ Systém prevádzkovania:
1.1. Strelnicu je možné používať len za prítomnosti vymenovaného „Správcu strelnice“.
Zoznam správcov tvorí prílohu tejto smernice. Činnosť správcov bezprostredne riadi a
kontroluje podpredseda Klubu spišských strelcov. Ak sú na strelnici prítomní viacerí
správcovia naraz, určia medzi sebou dohodou jedného zodpovedného správcu.
1.2. Strelnicu smú využívať : členovia Streleckého krúžku, Klubu spišských strelcov, členovia
Slovenského streleckého zväzu, žiaci základných a stredných škôl i ostatní občania, ak si
vopred dohodnú termín, alebo využijú vyhradený čas pre verejnosť.
1.3. Správca strelnice v potrebnom rozsahu oboznámi návštevníkov so Základným dokumentom
a to „PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM“. Počas celej doby pobytu na strelnici dbá o jeho
dodržiavanie.
1.4. Každé sprístupnenie – návštevu strelnice - správca zapíše do Knihy s uvedením: dátumu,
času príchodu a odchodu, mien zúčastnených osôb a ostatné dôležité skutočnosti.

2./ Náhrada za používanie strelnice :
2.1. Na zabezpečenie krytia prevádzkových nákladov, ktoré sú v réžii Klubu, je pre jednu
osobu určený denný minimálny poplatok: 1 EUR za vstup / deň - u členov Klubu a SSZ.
2 EUR za vstup / deň - u ostatných návštevníkov.
2.2. Od platenia vstupných poplatkov sú oslobodení Správcovia a osoby, ktoré sa významnou
mierou podieľali na zhotovení strelnice. Aj ich zoznam tvorí prílohu tejto Smernice.
2.3. Pre strelecké krúžky z CVČ a jednotlivých škôl platí špeciálne dohodnutý režim úhrady,
ak sa výcviku zúčastňujú pod vedením trénera.
3./ Práva a povinnosti správcu:
Správcom strelnice môže byť len člen Klubu spišských strelcov, ak dovŕšil 18. rokov.
Musí byť : dostatočne spôsobilý, preškolený z Prevádzkového poriadku, ovládania elektro – zariadení na
strelnici, vymenovaný prevádzkovateľom a uvedený v zozname správcov.
Pri výkone funkcie je ďalej povinný:
3.1. Nosiť viditeľne označenie "Správca strelnice" ustanovené Prevádzkovým poriadkom strelnice.
3.2. Zaistiť používanie strelnice podľa Plánu v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
3.3. Zaistiť ekonomickú prevádzku, poriadok a čistotu objektu a jeho zabezpečenie po ukončení strelieb.
3.4. Viesť prehľadne Knihu návštev a vybrať príslušné poplatky za užívanie.

Pri výkone funkcie je oprávnený:
3.5. Vykázať z priestorov strelnice osobu (osoby), ktorých správanie je v rozpore s Prevádzkovým
poriadkom a záujmom Klubu spišských strelcov ak nereaguje na napomenutie.
3.6. Prijímať rozhodnutia a riadiť činnosť v súvislosti s prevádzkou strelnice. Za tréningovú činnosť a
súťaže zodpovedajú príslušní funkcionári, ktorým táto povinnosť vyplýva zo špeciálnych pravidiel.
4./ Zodpovednosť správcu :
Počas výkonu funkcie je Správca zodpovedný za objekt a prevádzku podľa svojich možností.
V prípade vzniku škody, alebo ujmy na zdraví bude skúmaný podiel Správcu a môže byť voči nemu
vyvodená hmotná zodpovednosť.
Správca má hmotnú zodpovednosť i za zväzok kľúčov od strelnice. V prípade ich straty
budú všetky zámky vymenené a zhotovené nové sady kľúčov na náklady správcu, ktorý stratu zavinil.

K sporným otázkam zaujíma stanovisko Predsedníctvo Klubu až do schválenia doplnkov
Smernice najbližšou členskou schôdzou.

Doložka:

Túto S M E R N I C U č. 3 / 2013 schválila jednohlasne
Výročná konferencia Klubu spišských strelcov v Spišskej Novej Vsi dňa 1.2.2013

