
 

Dôvodová správa 
 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie  č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 

bol vypracovaný z dôvodu, že mesto doteraz nemá žiadnu legislatívnu normu, ktorou by 

boli usmernené podmienky prevádzky verejných ihrísk a povinnosti mesta ako 

prevádzkovateľa a návštevníkov ako užívateľov daných lokalít. Uvedené lokality na 

území mesta Prievidza sú často využívané rôznymi neprispôsobivými tak mladistvými 

ako aj dospelými osobami, ktoré poškodzujú majetok mesta, znečisťujú okolie, prípadne 

obmedzujú svojim vulgárnym správaním používanie zariadení maloletými deťmi 

s rodičmi príp. iným dohľadom. V zmysle predloženého návrhu sú povinní všetci 

návštevníci verejných ihrísk prispôsobiť svoje správanie a v prípade nedodržania 

podmienok stanovených v navrhnutom VZN budú podľa tejto legislatívnej normy 

postupovať kontrolné orgány mesta.  

 
 

Návrh na uznesenie 
 

Mestská rada 
 uznesenie č....../2012 

 
 
 

I. berie na vedomie: 
návrh VZN č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 
 

II. odporúča – neodporúča MsZ: 
schváliť VZN č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
uznesenie č......./2012 
 
 

 
I. berie na vedomie: 

návrh VZN č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 
 
 

II. schvaľuje - neschvaľuje MsZ: 
        VZN č. 127/2012 – Prevádzkový poriadok verejných ihrísk 

 
 

  
 



Návrh 

Mesto Prievidza  podľa § 6 ods. 1 a  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

                    Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2012 

 

Prevádzkový poriadok verejných ihrísk  

 
                                                                       § 1  

Predmet úpravy 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vydáva „Prevádzkový 

poriadok verejných ihrísk“ (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), ktorý upravuje práva 

a povinnosti fyzických a právnických osôb (ďalej len „návštevníkov) zdržujúcich sa 

na verejnosti dostupných priestranstvách, detských ihriskách a športoviskách, 

určených pre zábavu  maloletých a športové vyžitie mladistvých a plnoletých 

obyvateľov. Priestory (ďalej len „verejné ihriská“) prevádzkuje mesto Prievidza (ďalej 

len „prevádzkovateľ“) na území mesta Prievidza, ktoré zabezpečuje kontrolu a údržbu 

verejných ihrísk. 

      2.  Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste priamo pri vstupe na   

     územie verejného ihriska.  
 

                                                                       § 2 

Povinnosti   návštevníkov 

 

1. Návštevník verejného ihriska je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok a musí sa 

správať tak, aby jeho konanie neviedlo k ničeniu zariadení verejného ihriska a 

znečisťovaniu priestoru verejného ihriska, aby neohrozoval a neobmedzoval svojím 

správaním ostatných návštevníkov verejného ihriska. 

     2. V priestore verejného ihriska je prísne zakázané: 

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

vstupovať do priestorov verejného ihriska 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 verejného ihriska, 

c) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá do areálu verejného ihriska, 

d)  akýmkoľvek spôsobom úmyselne poškodzovať alebo ničiť herné prvky, prvky 

vybavenosti, zeleň a plochy v priestore verejného ihriska, mechanicky alebo inak 

zasahovať do konštrukcie, telies herných prvkov a prvkov vybavenosti v priestore 

verejného ihriska. 
 

                                                                                § 3  

                                                       Povinnosti prevádzkovateľa 

        

        1. Z dôvodu zabezpečenia základných hygienických noriem zabezpečí prevádzkovateľ    

           udržiavanie čistoty a poriadku na verejnom ihrisku. O vykonaní prác s tým spojených    



           

 

            vyhotoví prevádzkovateľ záznam v Prevádzkovom denníku. 

 

2. Verejné ihrisko musí podľa platných právnych noriem spĺňať prísne bezpečnostné 

kritériá. Ide hlavne o dôslednú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie voľného 

priestoru okolo hracích prvkov,  plánovanú údržbu zariadení a kontrolu ich prevádzky.  

          Z tohto dôvodu prevádzkovateľ zabezpečí: 

a) do 31. marca príslušného kalendárneho roka vykonanie hlavnej ročnej kontroly 

hracích prvkov a následne vykonanie potrebných opráv,  

b)  raz  mesačne vykonanie dôkladnej vizuálnej kontroly a preskúšanie pohyblivých častí 

s dôrazom na preverenie prevádzky a stability zariadení na verejnom ihrisku, 

funkčnosti hracích prvkov, neporušenosť bezpečnostných náterov, materiálov, 

c) raz týždenne vykonanie bežnej vizuálnej rutinnej kontroly na zistenie možných 

zdrojov nebezpečenstva na zariadeniach verejného ihriska, ktoré môžu vzniknúť ako 

následok ich používania, vandalizmu, resp. poveternostných vplyvov.  

d) podľa potreby vykonanie čistenia vodou a ekologickými prostriedkami. 

 
 

§ 4 

Prevádzkový denník 

 

1. Pre každé verejné ihrisko je vedený samostatný prevádzkový denník. Všetky 

prevádzkové denníky  sú uložené u pracovníka zodpovedného za správu majetku 

mesta. 

       2.   Prevádzkovateľ o vykonaní kontroly vypracuje správu a o vykonaní potrebných opráv  

           vyhotoví záznam v Prevádzkovom denníku. Prevádzkový denník obsahuje najmä  

           nasledovné informácie o kontrole: dátum a čas kontroly, rozsah kontroly (poškodenie,  

          oprava), meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala. 

       

     3.   Pre účely tohto VZN bude prevádzkovateľ každoročne aktualizovať pasport verejných    

           ihrísk. na území  mesta Prievidza 

 
 

 

                                                                         §  5 

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy 

 

1. Návštevník vstupuje do priestoru verejného ihriska na vlastné riziko a prevádzkovateľ 

nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. 

     2.  Dieťa do 7 rokov musí byť v priestore verejného ihriska v sprievode osoby staršej ako  

         15 rokov. Za bezpečnosť maloletých osôb zodpovedá ich dozor. Mladistvé a plnoleté   

          osoby  používajúce verejné ihrisko, zodpovedajú za svoju bezpečnosť sami. 

     3.  V záujme bezpečnosti na ihrisku: 

a) je prevádzkovateľ povinný vykonávať všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi 

maloletých, mladistvých i ostatných návštevníkov, 

b)  nikto okrem prevádzkovateľa nesmie zasahovať, upravovať a opravovať hracie alebo 

športové zariadenie, 

c) je zakázané používať poškodené hracie alebo športové zariadenie. 

       4.  Na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza je prísne zakázané svojvoľne budovať  



         verejné ihrisko. 

        5.Telefónne linky záchranných zložiek: 

           112 tiesňové volanie 

150  hasičská a záchranná služba 

155 záchranná zdravotnícka služba 

158 PZ SR 

159      Mestská polícia Prievidza. 

 

§ 6 

Kontrola  

 

        1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN Prevádzkového poriadku verejných   

          ihrísk vykonávajú: 

  a) zamestnanci mesta Prievidza, ktorým to vyplýva z  pracovnej náplne, 

  b) primátorka  mesta  a poslanci MsZ podľa príslušných volebných obvodov, 

  c)  príslušníci Mestskej polície Prievidza. 

 

§ 7 

Sankcie 

 

       1 .Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN, sa dopúšťa priestupku proti  

          verejnému poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  

          neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta do 33 eur.  

       2. Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenie tohto VZN, môže   mesto Prievidza uložiť  

           pokutu až do výšky 6 639 eur.  

 

                                                                        § 8 

Záverečné ustanovenia 

 

        1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 28.08.2012  

           a schválilo ho uznesením č. ..../2012. 

        2. Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

            predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na  

            internetovej stránke mesta Prievidza od 27.08.2012 do 13.09.2012. 

        3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli  

            mesta Prievidza dňa 12.09.2012.. 

 

 

 

 

       JUDr. Katarína Macháčková, v.r. 

                                                                                             

                                                                                                   primátorka mesta 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 27.08.2012 

Dátum schválenia mestským zastupiteľstvom:  28.08.2012 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 27.08.2012  

Dátum nadobudnutia účinnosť: 12.09.2012 
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