Všeobecno záväzné nariadenie obce Mikušovce
č. 1 /2019
“

o

PREVÁDZKOVOM PORIADKU
Verejného detského ihriska /VDI/

Obecné zastupiteľstvo v Mikušovciach V zmysle ustanovenia 5 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, V platnom znení, v súlade s 5 4 ods. 3 písm. f),h),n),l) cit. zákona a zákona č.
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 52 7/2007 Z.z. o
podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež, vydáva toto všeobecné záväzné
nariadenie (ďalej len VZN).

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli V obci Mikušovce dňa:" 9.1.2019
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Mikušovciach dňa: 24.1.2019
uznesením č. 1 /2019, bod 3
VZN vyvesené na úradnej tabuli V obci Mikušovce dňa: 25.1. 2019

VZN nadobúda účinnosť dňa: 8.2. 2019

Úvodné ustanovenia
51

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vydáva „Prevádzkový poriadok
verejného detského ihriska“ v obci Mikušovce( ďalej len „VDI“) uvedené v prílohách, upravuje
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb zdržujúcich sa na detskom ihrisku.

š2
Sankcie
Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku vydaného týmto nariadením, sa
dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa & 46 zák. č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch V znení
neskorších predpisov, za ktorý sa môže uložiť pokuta do 33,- EUR.
2. V prípade škody spôsobenej na zariadeniach v priestoroch ihrísk nie je týmto VZN dotknutá
zodpovednosť osoby za náhradu škody.
1.
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Záverečné ustanovenia
Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia a prevádzkového poriadku možno urobiť len dodatkom
k tomuto VZN.
2. Nariadenie bolo schválené OZ v Mikušovciach, dňa 24.1. 2019, uznesením č. 1/2019
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8.2. 2019
1.
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Príloha č. 1: Prevádzkový poriadok detského verejného ihriska

Vyvesené: 9.1.2019

Zvesené : ............... 2019
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Eva Holbová
starosta

Prloha č.

1

Prevádzkový poriadok
verejného detského ihriska / VDI/
Článok ]
Predmet úpravy
Verejné detské ihrisko je v obci Mikušovce, ktorá je jeho vlastníkom a prevádzkovateľom.
Predmetom úpravy tohto prevádzkového poriadku sú podmienky prevádzkovania verejného
detského ihriska ('dalej len „VDI“) v obci Mikušovce , práva a povinnosti prevádzkovateľa,
povinnosti návštevníkov VDI, kontrola a údržba VDI.

článok 2
Povinnostinávštevníkov
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Návštevník VDI je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby
jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení VDI, znečisťovaniu priestoru a neohrozoval
svoj im správaním ostatných návštevníkov VDI.
Vstup do VDI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.
VDI môžu využiť len deti od 3 do 12 rokov.
Dieťa do 7 rokov musi byt v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
V priestore VDIje zakázané:
Vjazdu motorových vozidiel
' Poškodzovať a znečistovať priestor, zariadenie a vybavenie VDI.
' Mechanicky zasahovať do konštrukcií telies hracích prvkov
' Vodiť psov, mačky a iné zvieratá.
' F aj čiť, konzumovať alkoholické nápoje, používať omamné a psychotropné látky
alebo vstupovať pod ich vplyvom
' Zakladať oheň.
' Správať sa hlučne a vulgárne.
' Používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety
'

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa
3.1.

Obec Mikušovce zabezpečí pravidelnú údržbu priestorov a zariadení, pričom dbá na
udržiavanie čistoty a poriadku na VDI
Do 31.12. príslušného kalendárneho roka zabezpečí vykonanie hlavnej ročnej kontroly
hracích prvkov, vrátane opráv.

Jeden krát mesačne zabezpečí operativnu kontrolu s dôrazom na preverenie prevádzky a
stability zariadení, funkčnosť hracích prvkov, neporušenosti materiálov a náterov. O kontrole
bude vykonaný záznam v Prevádzkovom denníku.
Jeden krát týždenne bude vykonaná vizuálna kontrola zameraná na zistenie zrejmých
zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť ako následok vandalizmu, používania alebo

poveternostných vplyvov. O pravidelnej kontrole je vedený záznam v Prevádzkovom
denníku.
"

3.2..

Pri nadmernom poškodení VDI je prevádzkovateľ povinný oboznámiť o danej veci výrobcu

VDI a zabezpečiť odstránenie nedostatku.

Clánok 4
Záverečné ustanovenia

Porušenie pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom je priestupok
a je možné uložiť pokutu až do výšky 33,-€

4.1.

Prevádzkový poriadok VDI v Mikušovciach bol schválený Všeobecno
záväzným nariadením obce Mikušovce č. 1/2019, bod č. 3 s účinnosťou od 8.2.2019
4.2.

Tiesňové volania:
IZS
Hasiči
v

Záchranná služba
Polícia SR

-

112

150
155
158

Prevádzkovateľ:
č. tel. v prípade zistenia závad:

Výrobca:

Obec Mikušovce, 018 57 Mikušovce 22
042 4464 082
Peter Trubíni, 951 88 Lúčnica nad Žitavou,
Konopnice 446

Zariadenie ihriska je certifikované podľa normy STN EN 1176
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Eva Holbova
starosta

