Všeobecne záväzné nariadenie obce Kynceľová
o PREVÁDZKOVOM POPRIADKU Verejného detského ihriska
/VDI/

č. 1/2010
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VEREJNÉHO DETSKÉHO IHRISKA

Obecné zastupiteľstvo v Kynceľovej v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v platnom znení, v súlade s § 4 ods. 3 písm. f), h), n), l) cit. zákona a
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vydáva „Prevádzkový
poriadok verejného detského ihriska“ v obci Kynceľová (ďalej len „prevádzkový poriadok“)
uvedený v prílohe, upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
zdržujúcich sa na hracích, športových a rekreačných plochách pre deti a mládež (ďalej len
detské ihrisko).
§2
Sankcie
/1/ 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 33,19 EUR.
/2/ Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie
prevádzkového poriadku vydaného týmto nariadením, môže starosta obce podľa § 13 ods. 9
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do
výšky 6 638,78 EUR.

§3
Záverečné ustanovenia
/1/ Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia a prevádzkového poriadku možno urobiť len
nariadením.
/2/ Nariadenie bolo schválené OZ v Kynceľovej dňa 10.2.2010 uznesením č. 8/2010
/3/ Vyvesené dňa 11.2.2010
/4/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t. j.
26.2.2010

Príloha: Prevádzkový poriadok

Dňa 26.2.2010
Zvesené : 10.3.2010

Ing. Martina KUBIŠOVÁ, PhD.
starostka obce Kynceľová

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska:/VDI/
Kynceľová
Verejné detské ihrisko je verejným priestranstvom a spĺňa všetky bezpečnostné normy.
Povinnosti návštevníkov stanovuje tento Prevádzkový poriadok, ktorý bol schválený OZ
v Kynceľovej 10.2.2010 uznesením č.8/2010.

Prevádzkový poriadok
Článok 1.
Povinnosti návštevníkov VDI stanovuje Prevádzkový poriadok, ktorý bude počas prevádzky
umiestnený na viditeľnom mieste. Dodržiavať prevádzkové povinnosti musia všetci
návštevníci ihriska.
Článok 2.
Povinnosti návštevníkov
2.1. Prevádzková doba VDI je od 1.4. do 31.10. v čase 09.00 hod. do 20.00 hod.
Od 1.9. do 31.10. od 09.00 hod do 18.00 hod.
2.2. Návštevník VDI je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak,
aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadenia VDI , znečisťovaniu priestoru a
neohrozovalo ostatných návštevníkov.
2.3. Vstup do priestoru je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu.
2.4. VDI môžu využívať len deti do 12 rokov
2.5. Dieťa do 6 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov
Článok 3.
V priestore VDI je zakázané
3.1. Konzumovať alkoholické nápoje a fajčiť.
3.2. Používať nádoby zo skla a iné ostré predmety, ktoré by mohli byť príčinou zranenia.
3.3. Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá.
3.4. Akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie prvky alebo okolie ihriska
3.5. Mechanický alebo inak zasahovať do konštrukcie telesa hracieho prvku - preliezačky.

V Kynceľovej, 10.2.2010

Ing. Martina Kubišová, PhD.
starostka obce

