VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Brvnište č. 3/2016, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok detského ihriska na území
obce Brvnište

Platnosť od:
01.12.2016

Vyvesené na úradnej tabuli:
Zvesené z úradnej tabule:

Obecné zastupiteľstvo v Brvništi v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva Prevádzkový
poriadok detského ihriska (ďalej len „prevádzkový poriadok detského ihriska“) uvedený
v prílohe č. 1 tohto VZN, ktoré upravuje práva a povinnosti Obce Brvnište (ďalej len
„obec“), ako vlastníka a prevádzkovateľa detského ihriska, práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb zdržujúcich sa na detskom ihrisku, spôsob používania a prevádzkovú
dobu detského ihriska.
2) Detské ihrisko v obci Brvnište je vo vlastníctve obce, nachádza sa na parc. č. 6 v k.ú
Brvnište, (ďalej len „detské ihrisko“).
3) Detské ihrisko slúži pre verejnosť.
Článok 2
Prevádzkovanie detského ihriska
1) Obec vykonáva prevádzku, kontrolu a dozor nad dodržiavaním ustanovení
prevádzkového poriadku prostredníctvom zamestnancov obecného úradu, starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva. Prevádzkou detského ihriska môže obec poveriť inú
právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
2) Prevádzkovateľ zodpovedá za chod detského ihriska, ich údržbu, čistotu a poriadok.
Článok 3
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
EUR.
2) V prípade škody spôsobenej na zariadeniach a priestoroch detského ihriska nie je týmto
VZN dotknutá zodpovednosť osoby za náhradu škody.

Článok 4

Záverečné ustanovenia
1)

Prevádzkovateľ zabezpečí trvalé umiestnenie príslušného prevádzkového poriadku
podľa prílohy tohto VZN na viditeľnom mieste pri vstupe na detské ihrisko.

2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brvništi dňa
..................., uznesením č ......................... .
2) Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 nadobúda účinnosť dňom 01.12.2016
3) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Brvništi.
4) Návrh VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce
Brvnište bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie dňa: 7.11.2016
a zvesený dňa: ...................

V Brvništi dňa 7.11.2016
Ing. Dagmar Mikudíková
starostka obce

Príloha č. 1: Prevádzkový poriadok detského ihriska

Príloha č. 1 k VZN obce Brvnište č. 3/2016

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA
I.
Predmet úpravy
Predmetom úpravy tohto prevádzkového poriadku sú podmienky prevádzkovania detského
ihriska (ďalej len „DI“) v obci Brvnišťa, práva a povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti
návštevníkov uvedeného zariadenia, kontrola a údržba DI.
II.
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Obec Brvnište (ďalej len „obec“) zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov
a zariadení DI, pričom dbá na udržiavanie čistoty a poriadku DI.
2) DI musí podľa platných právnych predpisov spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Ide
hlavne o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo
hracích prvkov, povrchu DI tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu zariadení a kontrolu
ich prevádzky.
3) Z tohto dôvodu prevádzkovateľ zabezpečí:
a) Do 31. marca príslušného kalendárneho roka vykonanie hlavnej ročnej kontroly
hracích prvkov vrátane vykonania potrebných opráv. Následne bude na najbližšie
zasadnutie Obecného zastupiteľstva podaná správa o výsledku hlavnej ročnej
kontroly. O vykonaní kontroly vypracuje správu, o vykonaní potrebných opráv
vyhotoví záznam v Prevádzkovom denníku.
b) Raz mesačne počas prevádzkovej doby je vykonávaná operatívna kontrola DI s
dôrazom na preverenie prevádzky a stability zariadení na DI, funkčnosti hracích
prvkov, neporušenosti bezpečnostných náterov, materiálov. Z kontroly je vykonaný
záznam v Prevádzkovom denníku.
c) Jedenkrát za týždeň počas prevádzkovej doby sa bude vykonávať vizuálna rutinná
kontrola na zistenie zrejmých zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť ako
následok vandalizmu, používania alebo vplyvov poveternosti na zariadeniach DI. Z
kontroly je vykonaný záznam v Prevádzkovom denníku.
III.
Prevádzková doba
1) DI slúži pre verejnosť, predovšetkým však spoločensky vhodnému spôsobu trávenia
voľného času detí.

2) DI je prístupné počas roka verejnosti nasledovne:
- od 1. apríla do 31. októbra v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.
- od 1. novembra do 31. marca od 8.00 hod. do 18.00 hod.

IV.
Povinnosti návštevníkov
1) Návštevník DI je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa správať
tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení DI, znečisťovaniu priestoru DI a
neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov DI.
2) Vstup do priestoru DI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný
vznik úrazu.
3) Vstup dieťaťa do 7 rokov na DI je povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
4) V priestore DI je prísne zakázané :
a) konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, požívať omamné a psychotropné látky
a vstupovať do priestorov DI v stave pod vplyvom alkoholu, omamných a
psychotropných látok,
b) donášať a používať nádoby zo skla, ostré predmety ako i iné predmety, ktoré
by mohli byť príčinou zranenia návštevníkov DI,
c) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu DI,
d) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie herné prvky a zeleň v
priestore DI,
e) mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa herného prvku a
plochy v priestore DI.
5) Návštevníci sú povinní poškodenie hracích prvkov a zariadení DI bezodkladne hlásiť
na Obecnom úrade v Brvništi.
V.
Záverečné ustanovenia
1) Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku
3 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Brvnište č. 3/2016 a ďalších právnych
predpisov .
2) Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Obce
Brvnište č.3/2016 s účinnosťou od 1.decembra 2016.

V.
Záverečné ustanovenia

Poverená osoba detského ihriska:

.....................................................

