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Obec Veľký Grob podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a STN EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk

vydáva

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska Grobček
Čl.1 Predmet úpravy
1. Tento „Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska Grobček“ (ďalej len
„prevádzkový poriadok“) upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb
(ďalej len „návštevníkov“) združujúcich sa na verejne dostupnom priestranstve
verejného detského ihriska určeného pre zábavu a športové vyžitie maloletých
a mladistvých obyvateľov. Priestory verejného detského ihriska Grobček (ďalej len
„verejné detské ihrisko“) prevádzkuje obec Veľký Grob, ktorá zabezpečuje kontrolu
a údržbu verejného detského ihriska na pozemku evidovanom na liste vlastníctva č.
631 parc. č. 373/3, 373/1, 2304/1, kat. územie Veľký Grob, vo vlastníctve obce Veľký
Grob.
Čl.2 Povinnosti návštevníkov
1. Návštevník verejného detského ihriska je povinný rešpektovať prevádzkový poriadok
a pokyny prevádzkovateľa ihriska, správať sa slušne tak, aby neohrozoval sám seba
ani ostatných návštevníkov a dodržiavať čistotu.
2. V priestoroch verejného detského ihriska je prísne zakázané:
a) poškodzovať a znečisťovať priestor, zariadenie a vybavenie ihriska,
b) mechanicky zasahovať do konštrukcií telies hracích prvkov,
c) vodiť psov, mačky a iné domáce zvieratá,
d) fajčiť, konzumovať alkohol, používať omamné látky a psychotropné látky,
e) zakladať oheň, parkovať dopravné prostriedky,
f) správať sa hlučne, vulgárne, nemravne a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a
vyrušujú ostatných návštevníkov ihriska alebo užívateľov okolitých domov,
g) používať ostré predmety, zbrane, nože a iné nebezpečné predmety.
3. Jednotlivé herné prvky verejného detského ihriska sú určené pre deti od 2 do 14 rokov.
Deti mladšie ako 6 rokov môžu využívať priestory verejného detského ihriska len v
sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Za bezpečnosť hrajúceho sa dieťaťa zodpovedá
osoba, ktorá je s dieťaťom na ihrisku, alebo jeho zákonný zástupca.
4. Osoba zodpovedná za bezpečnosť hrajúceho sa dieťaťa je povinná:
a) upozorniť dieťa, aby používalo bezpečné a nepoškodené hracie prvky a športové
zariadenia,
b) upozorniť dieťa, ak používa detské ihrisko, hracie prvky a športové
zariadenia v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom,
c) upozorniť prevádzkovateľa na nedostatky spojené s prevádzkovaním detského
ihriska
d) dbať, aby dieťa používalo len také hracie prvky alebo športové zariadenia, ktoré sú
primerané jeho veku a fyzickej kondícii,
e) dohliadať, aby dieťa používalo hracie prvky a športové zariadenia správne,

f) dohliadať, aby iný účastník používaním hracieho prvku alebo športového
zariadenia neohrozil bezpečnosť jeho dieťaťa,
g) dohliadať, aby hracie prvky a športové zariadenia používalo len toľko detí, na
koľko sú konštrukčne vyhotovené,
h) dohliadať, aby jeho dieťa neprekážalo iným deťom v doskočisku alebo priestore
určenom na pád,
i) dohliadať, aby dieťa nevchádzalo a nezdržiavalo sa v priestore, kde by sa spätným
pohybom hracieho prvku alebo športového zariadenia mohla ohroziť jeho
bezpečnosť.
Čl.3 Povinnosti prevádzkovateľa
1. Z dôvodu zabezpečenia základných hygienických noriem zabezpečí prevádzkovateľ
udržiavanie čistoty a poriadku na verejnom detskom ihrisku raz týždenne.
2. Verejné detské ihrisko musí podľa platných noriem spĺňať prísne bezpečnostné
kritériá. Ide hlavne o odbornú inštaláciu hracích prvkov, dodržiavanie dostatočne
veľkého voľného priestoru okolo hracích prvkov, plánovanú údržbu zariadení
a kontrolu ich prevádzky. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ zabezpečí:
a) do 30. apríla príslušného kalendárneho roka vykonanie hlavnej ročnej kontroly
hracích prvkov a následne vykonanie potrebných opráv,
b) raz za tri mesiace vykonanie dôkladnej vizuálnej kontroly a preskúšanie
pohyblivých častí s dôrazom na preverenie prevádzky a stability zariadení na
verejnom detskom ihrisku, funkčnosti hracích prvkov, neporušenosti
bezpečnostných náterov a materiálov,
c) raz týždenne vykonanie bežnej vizuálnej kontroly na zistenie možných zdrojov
nebezpečenstva na zariadeniach verejného detského ihriska, ktoré mohlo vzniknúť
ako následok vandalizmu, používania resp. poveternostných vplyvov,
d) podľa potreby vykonanie čistenia vodou a ekologickými prostriedkami.
3. V prípade zistenia možného zdroja nebezpečenstva na niektorom zo zariadení
verejného ihriska je potrebné ho neodkladne oznámiť starostovi na tel. č. 0917812810.
Čl. 4 Prevádzkový denník
1. Verejné detské ihrisko má vedený prevádzkový denník, ktorý je uložený u
prevádzkovateľa a ktorý obsahuje:
a) plán prevádzkovej kontroly,
b) plán ročnej kontroly,
c) plán bežnej údržby,
d) záznamy o vykonaných kontrolách a údržbe,
e) evidenciu úrazov a nehôd,
f) pripomienky a podnety.
Čl. 5 Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, sa dopúšťa
priestupku proti poriadku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, za ktorý môže byť uložená pokuta.

2. Pri preukázanom poškodení majetku bude voči osobe, ktorá škodu spôsobila, resp. jej
zákonnému zástupcovi, uplatnená náhrada škody v zmysle platných zákonných
ustanovení.
Čl. 6 Záverečné ustanovenia
1. Na tomto prevádzkovom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom
Grobe uznesením č. 35/2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 21.5.2019.
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