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VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 03.07.2015
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 23.09.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 24.09.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 08.10.2015
Obec Valaliky podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Valaliky
č. 5/2015
o zmene a doplnení VZN č. 1/2008 prevádzkový poriadok verejných
detských ihrísk
§1
Úvodné ustanovenia
1) Účelom tohto VZN je doplnenie VZN č. 1/2008 prevádzkový poriadok verejných
detských ihrísk o prílohu č. 2, ktorú tvorí prevádzkový poriadok basketbalového
ihriska a ktoré sa nachádza na Podlesnej ulici vo Valalikoch.
§2
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
zastupiteľstva Valaliky č. 73/2015 zo dňa 23.09.2015.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 08.10.2015.
Vo Valalikoch, dňa: 24.09.2015

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

Obecného
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Príloha č. 2: Prevádzkový poriadok basketbalového ihriska

Prevádzkový poriadok basketbalového ihriska
Povinnosti návštevníkov basketbalového ihriska (ďalej len „ihrisko“):
A) Návštevníci ihriska sú povinní sa oboznámiť s prevádzkovým poriadkom a bez výnimky
ho dodržiavať a rovnako dbať na individuálne ústne pokyny a upozornenia správcu ihriska.
B) Každý návštevník ihriska je
v prevádzkovom poriadku ihriska.

povinný dodržiavať prevádzkovú dobu uvedenú

C) Zdržiavanie sa na ihrisku je pre návštevníkov povolené celoročne počas prevádzkovej
doby basketbalového ihriska, t.j. :
•

od 08.00 – 21.00 hod. v období od 1. januára do 31. júna

•

od 08.00 – 22.00 hod. v období od 1. júla do 31. augusta

•

od 08.00 – 21.00 hod. v období od 1. septembra do 31.decembra

Mimo určené hodiny sa ihrisko uzamyká povereným zamestnancom obce Valaliky.
D) Basketbalové ihrisko je určené najmä pre:
•

deti od 3 do 17 rokov

•

dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti od 3 do 8 rokov

Deti do 8 rokov musia byť v sprievode dospelej osoby.
E) Návštevníci basketbalového ihriska sú povinní správať sa šetrne k celkovému zariadeniu
a k oploteniu ihriska, nesmú ho úmyselne poškodzovať. Po použití ihriska sú návštevníci
povinní zanechať jeho povrch čistý a nepoškodený bez cudzích predmetov, ktoré môžu byť
zdrojom úrazu, alebo znehodnotenia ihriska.
F) Hracia plocha ihriska je ohraničená oplotením, ktoré návštevník nesmie nadmerne
zaťažovať, ťahať, nekontrolovane doň narážať a šplhať sa po ňom.
G) Návštevníkom v priestoroch ihriska prevádzkový poriadok zakazuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vstup na ihrisko v podnapitom stave,
fajčiť , zakladať oheň a stanovať,
konzumovať jedlá, alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky,
správať sa hlučne, vulgárne a nemravne sa,
používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety,
preliezať a podliezať oplotenie,
vodiť psov a iné zvieratá, používať nedovolené náradie ,
znečisťovať povrch ihriska a jeho okolie,
zanechávať odpadky rôzneho druhu
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• umiestňovať na plochu cudzie zariadenia,
• organizovať reklamné a propagačné akcie.
H) Návštevník ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme
na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Správca ihriska nenesie zodpovednosť za škody,
straty osobných vecí, poranenia a úrazy, ktoré si zapríčinil návštevník sám vlastnou
neopatrnosťou a vinou, alebo nedodržaním prevádzkového poriadku.
I) Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel plne zodpovedá osoba porušujúca prevádzkový poriadok, alebo jej
zákonný zástupca.
J) Na ihrisko vstupujú a odchádzajú návštevníci výlučne len cez vstupnú bránku.
K) Správca ihriska má právo kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku a následne
stav hracej plochy a celého ihriska.
L) Za porušenie prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu ihriska bude
uložená pokuta do výšky 33.16 €. Pri poškodení majetku obce bude voči návštevníkovi
ihriska uplatnená náhrada v plnej výške.
M) V prípade zistenia porušenia prevádzkového poriadku je návštevník povinný kontaktovať
správcu ihriska na t.č. 055/6999804, alebo Obvodné oddelenie policajného zboru v Čani na
t.č. 055/6999 288.

