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Obec Valaliky v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Valaliky
č. 1/2008
Obecné zastupiteľstvo vo Valalikoch v súlade s § 6 ods.1 a podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vydáva „Prevádzkový poriadok
detských ihrísk“ v obci Valaliky (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 detských ihriskách), ako aj práva a povinnosti Obce
Valaliky, ktorá detské ihriská prevádzkuje.

§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 od 1000,- Sk (33,19 EUR) do 5000.- Sk (165,97
EUR).

§3
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Valaliky sa uznieslo na
tomto nariadení dňa 30.09.2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce Valaliky, t.j. 15.10.2008.

Ing. Štefan Petrík

starosta obce

Príloha : Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska „Detský svet“

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska
Detský svet
Článok 1
Predmet úpravy
Verejné detské ihrisko „Detský svet“ (ďalej len „VDI“), je v správe Obce Valaliky, ktorá je jej
vlastníkom a prevádzkovateľom. Prevádzková doba VDI je počas celého 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 Obec Valaliky 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 sa realizuje komplexné čistenie plôch ihrísk v intervale 1 x
mesačne – každý prvý pracovný týždeň v mesiaci počas prevádzkovej doby. Smetné koše
umiestnené na VDI sa pravidelne 2x v týždni vyprázdňujú.
2.3. Výmena piesku v pieskoviskách na VDI
Počas prevádzkovej doby VDI sa vymení v dvojročných cykloch piesok v pieskoviskách na VDI.
V prípade zistenia nadmerného výskytu baktérií, ktorý je nad prípustným množstvom, je potrebné
vykonať okamžitú výmenu piesku v príslušnom pieskovisku. Pravidelné kontroly výskytu
baktérií vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice. Výmenu piesku zabezpečí
a vykoná Obec Valaliky.
2.4. Čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku vo VDI
Počas celého roka , minimálne raz za dva týždne s prihliadnutím na poveternostné podmienky.
Článok 3
Vybavenie VDI bezpečnostnými prvkami
VDI musí podľa platných právnych noriem spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. Ide hlavne
o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo hracích prvkov,
povrchu VDI tlmiaceho náraz, plánovanú údržbu zariadenia a kontrolu prevádzky, čo
zabezpečuje miestna samospráva

3.1. Do 31. marca kalendárneho roka vykonanie hlavnej ročnej kontroly hracích prvkov vrátane
vykonania potrebných opráv.
3.2. O vykonaní kontroly vypracuje správu, o vykonaní potrebných opráv vyhotoví záznam
v Prevádzkovom denníku, ktorý je uložený na Obecnom úrade Valaliky.
3.3. 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.
3.4. Jedenkrát za týždeň počas prevádzkovej doby vykonanie vizuálnej rutinnej kontroly na
zistenie očividných zdrojov nebezpečenstva, ktoré môžu vzniknúť ako následok vandalizmu,
používania alebo vplyvov poveternosti 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 v dotyku s detským ihriskom. Dodržiavanie prevádzkových povinností
kontrolujú poverení zamestnanci Obce Valaliky. Prevádzkový poriadok je vyvesený pred
miestom vstupu do VDI.
Článok 5
Povinnosti návštevníkov verejného detského ihriska
5.1. Prevádzková doba VDI od 01.04 do 31.10 príslušného roka.
Pondelok - sobota
Od 8.00 – 18.00 hod v období od 1. septembra do 30. júna
Od 8.00 – 19.00 hod v období od 1. júla do 31. augusta
Nedeľa
Od 12.00 – 18.00 hod v období od 1. septembra do 30. júna
Od 12.00 – 19.00 hod v období od 1. júla do 31. augusta
Mimo určené hodiny sa ihrisko uzamyká.
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 na detské ihrisko je povolený s platným preukazom, ktorý vydáva Obecný úrad
Valaliky na obdobie platnosti 1 rok.
Nárok na preukaz má občan, ktorý má vysporiadané všetky záväzky voči obci.
5.4. Detské ihrisko je určené najmä pre:

Dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti od 0 – 8 rokov

Deti od 0 – 8 rokov
Deti do 8 rokov musia byť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
5.5.
V priestore VDI je prísne zakázané
 Poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie VDI
 Vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá
 Fajčiť, konzumovať alkohol, používať omamné látky a psychotropné látky

 Stanovať a zakladať oheň
 Organizovať propagačné či reklamné akcie
 Správať sa hlučne, vulgárne a nemravne sa
 Používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety

