
OBEC VINODOL 
 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2 

 

k VZN č. 8/2015, 
 

ktorým sa vydáva 

 

prevádzkový poriadok futbalového ihriska, 

 

prevádzkový poriadok verejného detského ihriska 

 

a prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou. 

 

 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2015  - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 23.11.2018   

                                                            - zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 23.11.2018 

                                                            - zverejnený na internetovej adrese obce dňa 23.11.2018 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 8/2015 do ( včítane) 2.12.2018 

Doručené pripomienky ( počet) 0  

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vinodole dňa 07.12.2018  pod 

číslom 15/2018 

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.12.2018 

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015  zvesený z úradnej tabule obce dňa 27.12.2018 

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015 zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce od 10.12.2018 do 

27.12.2018 

Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015 zverejnený na internetovej adrese obce dňa  10.12.2018 

 

 

DODATOK č. 2 k VZN č. 8/2015 nadobúda účinnosť dňom 28.12.2018 
 

 



 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinodole  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.396/1990 Zb.   

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods.3 písm. f), h), n)  

citovaného 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 tento dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 

8/2015 ( ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 

Dopĺňa sa Príloha č. 5 k VZN obce Vinodol č. 8/2015 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Verejného detského ihriska II. 

 

Predmet úpravy 

Predmetom úpravy tohto prevádzkového poriadku sú podmienky prevádzkovania verejného 

detského ihriska II (ďalej len „ VDI II“) nachádzajúceho sa v obci Vinodol, na Hlbokej ulici, 

práva a povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti návštevníkov uvedeného zariadenia, kontrola 

a údržba VDI II. 

II. 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1) Obec Vinodol (ďalej len „obec“) zabezpečuje pravidelnú údržbu priestorov a zariadení 

VDI II, pričom dbá na udržiavanie čistoty a poriadku VDI II.  

2) VDI II musí podľa platných právnych predpisov spĺňať prísne bezpečnostné kritériá. 

Ide hlavne o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného priestoru okolo 

hracích prvkov, povrchu VDI II 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 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. 

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 VDI 

II. Z kontroly je vykonaný záznam v Prevádzkovom denníku. 

III. 

Prevádzková doba 

1) VDI II slúži pre verejnosť, predovšetkým však spoločensky vhodnému spôsobu trávenia 

     voľného času detí a mládeže. 

     Pružinové hojdačky sú určené pre deti vo veku 3-8 rokov, 

     Veľký kolotoč je určený pre deti vo veku 3-8 rokov, 

     Zostava pre deti so šmýkačkami je určená pre deti vo veku 3-14 rokov, 

     Vahadlová hojdačka je určená pre deti vo veku 3-14 rokov, 

     Fitnes zostava je určená pre vekovú kategóriu 14+ .     

 

2) VDI II 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 17.00 hod. 

IV. 

Povinnosti návštevníkov 

1) Návštevník VDI II je povinný dodržiavať tento prevádzkový poriadok a musí sa 

správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení VDI II, znečisťovaniu 

priestoru VDI II a neohrozovalo svojím správaním ostatných návštevníkov VDI II. 

2) Vstup do priestoru VDI II je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za 

prípadný vznik úrazu. 

3) Vstup dieťaťa do 6 rokov na VDI II je povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 

rokov. 

4) V priestore VDI II je prísne zakázané : 

a) konzumovať alkoholické nápoje, fajčiť, požívať omamné a psychotropné látky 

a vstupovať do priestorov VDI II 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 VDI II, 

c) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu VDI II, 

d) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, alebo ničiť hracie prvky a zeleň v 

priestore VDI II, 

e) mechanicky alebo inak zasahovať do konštrukcie, telesa hracieho prvku a 

plochy v priestore VDI II, 

f) používať jednotlivé zariadenia ihriska osobám starším ako je uvedené 

v prevádzkovom poriadku, 



g) používať ihrisko pokiaľ je zariadenie šmykľavé, vlhké, namrznuté, je na ňom 

porucha alebo je inak viditeľne poškodené.   

5) Návštevníci sú povinní poškodenie hracích prvkov a zariadení VDI II bezodkladne 

hlásiť na Obecnom úrade vo Vinodole na adrese Obecná 473/29, 95106 Vinodol, 

alebo na telefónnom čísle 037/6598133. 

 

 

 

Dôležité telefónne čísla: 

Integrovaný záchranný systém  112             OcÚ Vinodol 037/6598133            

Polícia                                      158 

Hasiči                                       150 

Rýchla zdravotnícka služba      155  

  

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia podľa článku 3 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vinodol č. 8/2015 a ďalších právnych 

predpisov . 

2) Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Vinodol č. s účinnosťou od . 

 

Prevádzkovateľ verejného detského ihriska: Obec Vinodol, Obecná 473/29, 95106 Vinodol 

Správca verejného detského ihriska :  členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby, t.č. 

0918678096 

 

 

 

 

 

 

 

 


