Obec Zubrohlava na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov vydáva tento

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Detské ihrisko sa nachádza na C KN parcele č. 7 v katastrálnom území obce Zubrohlava
a predstavuje voľnočasové športové centrum obce. Ide o detské ihrisko s použitím
hracích komponentov, o rozmeroch 9,1x 15,6 metrov umiestnené v areáli kostola Sv.
Pavla a Petra.
2. Vlastníkom a prevádzkovateľom detského ihriska je Obec Zubrohlava, ul. Plátennícka
464/2, PSČ: 029 43 , IČO: 00315044, DIČ: 2020561928
3. Prevádzkovateľ detského ihriska – Obec Zubrohlava v zastúpení starostom obce Pavlom
Bugeľom písomne poverí zodpovednú osobu správcovstvom, za účelom zabezpečenia
prevádzkovania daného objektu.
4. Užívateľom detského ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore detského
ihriska (ďalej „užívateľ“).

Čl.2 Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať.
2. Detské ihrisko je určené pre deti do 14 rokov.
3. Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie detského ihriska len v sprievode dospelej
osoby.
4. Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby.
5. Jednotlivé hracie prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín.
6. Využívať ihrisko sú oprávnené všetky osoby na základe rešpektovania interných
pokynov pre využívanie komplexu viacúčelového ihriska.

Čl. 3 v priestore športovej plochy je zakázané
1. Používať hracie prvky osobám starším ako 14 rokov a osobám s hmotnosťou nad 70 kg.
2. Vodiť do areálu psy, mačky a iné domáce zvieratá.
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3. Fajčiť používať alkoholické nápoje a omamné látky v areály ihriska.
4. Konzumovať jedlo nápoje na herných prvkov.
5. Znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať jeho zariadenie .
6. Používať hracie zariadenie ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu.
7. Požívať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok(námraza, klzký
povrch prvkov, rozmočený povrch okolia hracích prvkov).
8. Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a hrať loptové hry v areáli ihriska.
Č. 4 Dôležité telefóne čísla
1. Integrovaný záchranný systém 112
2. Prevádzkovateľ ihriska je Obec Zubrohlava.

Pavol Bugeľ
starosta obce
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