
                                           
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 

o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska 
 

     Obec Osuské v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f/, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona 

č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkova 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.527/2007 

Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zriadenia pre deti a mládeži  u s t a n o v u j e 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

    Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa vydáva „Prevádzkový 

poriadok verejného detského ihriska v obci Osuské“ (príloha č. 1), 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 

všeobecne záväzným 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. 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,- EUR. 

3. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva starosta 

obce, alebo ním poverení zamestnanci, poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

§3 

Záverečné ustanovenia 

1.Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v 

Osuskom  č. 25/2014  dňa  29.10. 2014  a nadobúda účinnosť  1. 11. 2014. 

 

 

V Osuskom dňa  29.10. 2014                                                    Ing. Anton Fiala 

                     Starosta obce Osuské 

            

  

Návrh zverejnený : 15.10.  2014 

Vyvesené dňa :    29.10.2014    

Zvesené dňa:        14.11.2014    

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č. 2/2014 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÉHO DETSKÉHO 

IHRISKA V OBCI OSUSKÉ 

                                                

Vážení návštevníci, 

detské ihrisko bolo vybudované a dané do užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity 

a radosť. Pre príjemný a ničím nerušený pobyt vašich detí i ďalších návštevníkov vás žiadame 

o dodržiavanie podmienok tohto návštevného poriadku. Jednotlivé prvky ihriska sú 

určené pre deti od 3 do 14 rokov. Deti do 6-tich rokov musia byť v sprievode osoby staršej 

ako 18 rokov. Osoba preberá plnú zodpovednosť za deti, prípadné úrazy a za iné poškodenia 

zdravia a ošatenia detí. 

Návštevné hodiny 

od 8:00 - do 21:00 hod. letné mesiace (apríl – september) 

od 8:00 - do 17:00 hod. zimné mesiace (október – marec) 

 

Na ihrisku je zakázané: 

- poškodzovať a znečisťovať priestory, zariadenia a vybavenia, (v prípade poškodenia 

bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov vynaložených na opravu), 

- vstupovať dopravnými prostriedkami a inými mechanizmami, 

- vstupovať so psami a inými zvieratami, 

- fajčiť, manipulovať s otvoreným ohňom, konzumovať alkohol a iné omamné látky, 

- konzumovať jedlo a piť na herných komponentoch, 

- nosiť ostré predmety na herné komponenty, 

- organizovať propagačné či reklamné akcie bez povolenia prevádzkovateľa ihriska, 

- používať komponenty, pokiaľ sú zariadenia viditeľne poškodené alebo je na nich iná 

porucha! 

 

Návštevník je povinný: 

- rešpektovať návštevný poriadok a pokyny prevádzkovateľa ihriska, 

- správať sa slušne tak, aby neohrozoval sám seba ani ostatných návštevníkov, 

- dodržiavať čistotu. 

Porušenie pravidiel stanovených týmto návštevným poriadkom je priestupok a je možné za 

takéto porušenie uložiť pokutu. 

 

V prípade zistenia závad alebo porušenia prevádzkového 

poriadku volajte: tel. č. 034 6587217 

Tiesňové volania: 

112 – integrovaný záchranný systém, 

150 – hasiči, 

158 – polícia 

Prevádzkovateľ: Obec Osuské 

Výrobca: FLORA SERVIS –Lubomír Straka , Faměrovo nám. 29, 61800 Brno 

Zariadenie ihriska je certifikované podľa týchto noriem: 

EN 1176-1 ,2,3 : 2009 , ISO 9001: 2009 

 

 

V Osuskom    1.11.2014                                                Ing. Anton Fiala 

                                                                                  Starosta obce Osuské 


