
 
 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

7.6.2012 
 
 
PREDMET :                             Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 
                                                  Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk 
 
 
PREDKLADÁ :                         Ing. Marián Kellner – prednosta MsÚ              
................................................ 
 
 
SPRACOVAL:                          PaedDr. Ján Olejník – vedúci oddelenia komunálneho servisu 
                                                                                                                           
                                                                                                                         
....................................................... 
 
                                                  Ing. Jela Bednárová – vedúca odboru výstavby, úz. plánovania 
a dopravy 
 
                                                                                                                         
....................................................... 
 
 
 
 
NÁVRH NA UZNESENIE: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 

1. schvaľuje na svojom riadnom zasadnutí dňa 7.6.2012 VZN č.3/2012 Prevádzkový 
poriadok verejných detských ihrísk, 

2. ukladá VZN č.3/2012 vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves 
 
Zodpovedný : prednosta úradu 
Termín:            30.6.2012 

 



Dôvodová správa 
 

VZN Mesta Spišská Nová Ves, č. 3/2012 
 

                                 PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK      
                                   VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK   

 
 

�  Na prevádzku verejných detských ihrísk Mesto doposiaľ nemalo 

vypracované VZN, množia sa kritické podnety obyvateľov na funkčnosť, 

bezpečnosť a čistotu týchto priestranstiev, je preto nutné mať na to 

vypracovaný systém, ktorý to určuje. 

� Navrhnuté VZN je spracované 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. 

� Týmto VZN sa vydáva „Prevádzkový poriadok verejných detských 

ihrísk“ v meste Spišská Nová Ves, ktorý  upravuje práva a povinnosti 

fyzických osôb a právnických osôb zdržujúcich sa na pieskoviskách, 

hracích, športových a rekreačných plochách pre deti a mládež (ďalej len 

detských ihriskách), ako aj práva a povinnosti  Mestského úradu, ktorý 

detské ihriská prevádzkuje. 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 28.5.2012 
 
 
 
 
 

Ing. Jela Bednárová 
vedúca odboru výstavby, 

územného plánovania a dopravy  
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves 
č.  3/2012 

 

                                 PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK      
                                   VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK   

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 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, ktorým sa vydáva „Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk“ 
v meste Spišská Nová Ves (ďalej len „prevádzkový poriadok“) uvedený v prílohe, upravuje práva a 
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb zdržujúcich sa na pieskoviskách, hracích, športových a 
rekreačných plochách pre deti a mládež (ďalej len VDI), ako aj práva a povinnosti  Mestského úradu, 
ktorý detské ihriská prevádzkuje. 

 § 2 
Sankcie 

 
/1/  Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie prevádzkového poriadku  vydaného týmto VZN, sa 
dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zákona   č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, za ktorý sa môže uložiť pokuta do 33,00 EUR. 

/2/  Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší ustanovenie 
prevádzkového poriadku vydaného týmto VZN, môže primátor mesta podľa § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do výšky 6 638,00 EUR. 
 

§ 3 
 Záverečné ustanovenia 

 
/1/ Zmeny alebo doplnky tohto VZN a prevádzkového poriadku  možno urobiť len všeobecne záväzným 
nariadením. 
/2/  VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi, dňa xxxx 2012 uznesením č.xx 
MsZ –. 
/3/ Vyvesené dňa xxxx 2012 
/4/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli, t. 
j. xxxx2012 
 
Príloha: Prevádzkový poriadok  verejných detských ihrísk  
               
      
               
                     PhDr. Ján Volný, PhD.  
                                          primátor Mesta Spišská Nová Ves 



Príloha k VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 3 /2012 
 
                                                    

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK 
V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
 Verejné detské ihriská (ďalej len „VDI“), ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1, patria do vlastníctva a 
spadajú do správy Mesta Spišská Nová Ves. Prevádzkovateľom VDI je Mestský úrad v Spišskej Novej 
Vsi. Prevádzková doba VDI je stanovená od 1. 5. do 30. 9. kalendárneho roka. VDI je verejným 
priestranstvom, ktoré využíva každý občan na vlastné nebezpečenstvo.  

 
 

Článok 2 
Povinnosti prevádzkovateľa  

 
 2.1. Udržiavanie čistoty a poriadku na VDI. 
 Z dôvodu zabezpečenia základných hygienických noriem zabezpečí Mestský úrad v Spišskej 
Novej Vsi udržiavanie čistoty a poriadku na VDI. O  vykonaní prác vyhotoví prevádzkovateľ záznam 
v Prevádzkovom denníku, pričom jednotlivé druhy prác budú uskutočňované ako je uvedené ďalej. 

 
 2.2. Pravidelné čistenie VDI. 
 Počas prevádzkovej doby VDI bude realizované komplexné čistenie plôch ihrísk v intervale 1 x 
mesačne – každý prvý pracovný týždeň v mesiaci počas prevádzkovej doby. Smetné koše umiestnené 
na VDI budú pravidelne dvakrát  týždenne vyprázdňované. 
 
 2.3. Výmena piesku v pieskoviskách na VDI. 
 Pred začatím prevádzkovej doby VDI, bude vymenený v dvojročných cykloch piesok 
v pieskoviskách na VDI. V prípade zistenia nadmerného výskytu baktérií, ktorý je nad prípustným 
množstvom, bude vykonaná okamžitá výmena piesku v príslušnom pieskovisku. Kontroly výskytu 
baktérií vykonáva Úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Výmenu piesku zabezpečí 
a vykoná Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi. 
 
 2.4. Čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a dopĺňanie piesku vo VDI, počas obdobia od 1. 5. 
do 30. 9. kalendárneho roka, vykoná minimálne raz za dva týždne s prihliadnutím na poveternostné 
podmienky prevádzkovateľ.  
 

Článok 3 
Vybavenie VDI bezpečnostnými prvkami 

 
 VDI musia, podľa platných právnych noriem, spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Ide hlavne 
o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov, povrchu VDI 
tlmiaceho nárazu, plánovanú údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky. Z tohto dôvodu miestna 
samospráva zabezpečí prostredníctvom Mestského úradu: 
  
 3.1. Do 15. 4. kalendárneho roka vykonanie hlavnej ročnej kontroly hracích prvkov   vrátane 
vykonania potrebných opráv.  



 3.2. O vykonaní kontroly spracuje správu. O vykonaní potrebných opráv vyhotoví záznam 
v Prevádzkovom denníku, ktorý je uložený u vedúceho Strediska ručného čistenia, Mestského úradu 
v Spišskej Novej Vsi. 
 3.3. Pre každé VDI je vedený samostatný prevádzkový denník, všetky sú uložené 
u prevádzkovateľa, ktorým je Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, Stredisko ručného čistenia. 
 3.4. Každý mesiac počas prevádzkovej doby je vykonávaná operatívna mesačná kontrola VDI 
s dôrazom na preverenie prevádzky a stability zariadení na VDI, funkčnosti hracích prvkov, 
neporušenosti bezpečnostných náterov, materiálov. Z kontroly je vykonaný záznam v Prevádzkovom 
denníku. 
 3.5. Jedenkrát za týždeň, počas prevádzkovej doby, je vykonaná vizuálna rutinná kontrola na 
zistenie očividných zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť ako následok vandalizmu, používania 
alebo poveternostných vplyvov na zariadeniach VDI. Z kontroly je vykonaný záznam v Prevádzkovom 
denníku. 

 
 

Článok 4 
Prevádzkový poriadok 

 
 Povinnosti návštevníkov VDI stanovuje Prevádzkový poriadok VDI, ktorý je umiestnený na 
viditeľnom mieste priamo vo VDI. Dodržiavanie prevádzkových povinností kontrolujú poverení 
zamestnanci Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi a Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.  

 
 

Článok 5 
Povinnosti návštevníkov verejných detských ihrísk  

 
  5.1. Prevádzková doba VDI je od 1. 5. do 30. 9. v kalendárnom roku v čase od 8.00 hod. do 
21.00 hod.  Počas tejto doby je umožnený vstup do priestorov  ihriska. 
 
  5.2. Návštevník VDI je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa správať tak, aby 
jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení VDI, znečisťovaniu priestoru VDI a neohrozovalo svojím 
správaním ostatných návštevníkov VDI. 
 
 5.3. Vstup do priestoru VDI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá  za vznik úrazu.   
 
 5.4. Pri využití VDI musí byť dieťa do 7 rokov v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. 
 
 5.5. V priestore VDI je prísne zakázané: 
 

5.5.1. konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť používať omamné a psychotropné látky, 
5.5.2. používať nádoby zo skla a iné ostré predmety, ktoré by mohli byť príčinou 

zranenia, 
5.5.3. vodiť psov, mačky a iné zvieratá, 
5.5.4. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie prvky, 
5.5.5. mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa hracieho prvku, 

 
5.6. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí je potrebné volať t. č.:0908643065, 4152230 .                       


