Mestská polícia HNÚŠŤA
ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa
________________________________________________________________________________
č. p.: GK3/MsP2009

v Hnúšti dňa 28.08.2009

SMERNICA č. 3/2009
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA
I. Predmet smernice
Táto smernica upravuje a určuje pravidlá prevádzky, údržby a využívania objektu Detského
dopravného ihriska v Hnúšti na Nábreží Rimavy, vo vlastníctve Mesta Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, 981 01
Hnúšťa, IČO:318744, zapísaného v liste vlastníctva č. 1392, katastrálne územie: Hnúšťa, obec: 514829
Hnúšťa, okres: 609 Rimavská Sobota, na parcele číslo: 252/000/0, druh stavby:13321

II. Účel smernice
Účelom smernice je úpravou a určením pravidiel prevádzky, údržby a využívania predmetného
zariadenie zabezpečiť jeho efektívne využívanie, minimalizovať riziká poškodenia, znefunkčnenia a
znehodnotenia zariadenia a jeho častí a vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb a využívanie areálu objektu
verejnosťou.

III. Vymedzenie základných pojmov
–

detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI): detským dopravným ihriskom sa rozumie objekt vo vlastníctve
Mesta Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa, IČO:318744, zapísaný v liste vlastníctva č. 1392,
katastrálne územie: Hnúšťa, obec: 514829 Hnúšťa, okres: 609 Rimavská Sobota, na parcele číslo:
252/000/0, druh stavby:13321 a všetky zariadenia a pomôcky umiestnené v areály zariadenia alebo
používané k jeho prevádzke a údržbe

–

prevádzkový poriadok DDI: v písomnej podobe vyhotovené pravidlá a zásady prevádzky, údržby a
využívania objektu detského dopravného ihriska, viditeľne umiestnené v blízkosti vstupu do areálu
objektu, ktoré sú záväzné pre vlastníka, prevádzkovateľa, užívateľov objektu a pre všetky osoby
nachádzajúce sa v areály zariadenia

–

prevádzkovateľ DDI: prevádzkovateľom detského dopravného ihriska sa rozumie osoba alebo inštitúcia,
ktorá zodpovedá za zariadenie a zabezpečuje jeho funkčnosť a údržbu, organizuje efektívne využívanie
zariadenia, dohliada na využívanie zariadenia pre účel, pre ktorý bol určený a zabezpečuje ochranu
objektu pred poškodením, zničením a znefunkčnením

–

účel využitia DDI: účelom využitia DDI je odborná realizácia praktickej časti dopravnej výchovy detí a
mládeže príslušníkmi mestských a obecných polícii, príslušníkmi PZ, pedagógmi, vychovávateľmi a
poverenými pracovníkmi školských a predškolských zariadení, fyzickými a právnickými osobami
spôsobilými k výučbe dopravnej výchovy a voľnočasové aktivity a samovzdelávací proces detí a mládeže
týkajúci sa získavania a upevňovaní praktických návykov z pravidiel cestnej premávky a športové
aktivity súvisiace s využívaním nemotorových vozidiel a športového náčinia v cestnej premávke

–

užívateľ objektu DDI: užívateľom je každá fyzická osoba, nachádzajúca sa v areály DDI, ktorá nemá

postavenie vlastníka alebo prevádzkovateľa zariadenia
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IV. Prevádzková doba DDI
Prevádzková doba DDI je určená nasledovne:
1. apríl – 30.apríl – 08:00 – 19:00 hod.
1. máj – 31.máj – 08:00 – 20:00 hod.
1. jún – 31.júl – 08:00 – 20:30 hod.
1. august – 31. august – 08:00 – 20:00 hod.
1. september – 30. september – 08:00 – 19:00 hod.
1. október – 31. október – 08:00 – 18:00
1 .november – 31.marec – objekt mimo prevádzky
V čase mimo prevádzky je objekt uzavretý a užívateľom je vstup do objektu zakázaný. Uzavretie a otvorenie
areálu a kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonáva Mestská polícia
Hnúšťa.
V. Povinnosti a oprávnenia správcu a prevádzkovateľa objektu DDI
Prevádzkovateľom DDI je Mestská polícia Hnúšťa so sídlom Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, tel: 159,
047/5423261, 0908885127
Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť užívateľov DDI len v dobe realizácia praktickej časti
dopravnej výchovy detí a mládeže príslušníkmi Mestskej polície Hnúšťa!
a/ vykonávať údržbu objektu a jeho súčastí a udržiavať ho vo funkčnom stave
b/ dohliadať a organizovať efektívne využívanie objektu na účel pre ktorý bol objekt určený
c/ pred začiatkom prevádzkovej doby areál objektu odomknúť a skontrolovať funkčnosť jeho súčastí a
bezpečnosť používania zariadení areálu
d/ po skončení prevádzkovej doby areál skontrolovať, uzavrieť a zamedziť vstupu nepovolaných osôb
e/ počas prevádzky zariadenia kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku návštevníkmi a užívateľmi
objektu
f/ vykázať z areálu osobu a zakázať využívanie objektu osobe, ktorá porušuje prevádzkový poriadok
g/ zamedziť vstupu osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a osoby, ktorá sa už
dopustila porušenie prevádzkového poriadku zariadenia
h/ bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie závad, nedostatkov a poškodení areálu a jeho častí, ktoré zistí
pri svojej činnosti, alebo nahlásené užívateľom objektu
VI. Povinnosti a oprávnenia užívateľov DDI
a/ užívateľ je povinný pred vstupom do objektu oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom a počas pobytu
v areály zariadenia ho dodržiavať
b/ užívateľ je oprávnený využívať počas prevádzkovej doby areál na účel určený prevádzkovým
poriadkom
c/ užívateľ je oprávnený po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom, v prípadoch hodných
osobitného zreteľa využívať objekt aj mimo prevádzkovej doby
d/ užívateľ je povinný zdržať sa využívania objektu a uvoľniť ho na výzvu prevádzkovateľa pri realizácii
praktickej časti dopravnej výchovy detí a mládeže príslušníkmi mestských a obecných polícii,
príslušníkmi PZ, pedagógmi, vychovávateľmi a poverenými pracovníkmi školských a predškolských

zariadení a fyzickými a právnickými osobami spôsobilými k výučbe dopravnej výchovy
e/ užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi závady, nedostatky a poškodenia areálu a
jeho častí, ktoré zistí pri využívaní objektu
f/ užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi porušenie prevádzkového poriadku inými
osobami
g/ užívateľ je povinný do areálu vstupovať a využívať ho len v triezvom stave
h/ užívateľ je povinný zdržať sa vnášania a používania alkoholu a nápojov s obsahom alkoholu do areálu
DDI
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i/ užívateľ je povinný zdržať sa vnášania a používania tabaku, tabakových výrobkov a výrobkov určených
na fajčenie neobsahujúcich tabak do areálu DDI
j/ užívateľ je povinný zdržať sa vnášania a používania omamných, psychotropných látok, jedov a
prekurzorov do areálu DDI
k/ užívateľ je povinný zdržať sa vnášania a používania horľavých a výbušných látok, žieravín, dráždivých
a zdraviu škodlivých látok do areálu DDI
l/ užívateľovi sa zakazuje sa do areálu DDI vodiť psov, ostatné spoločenské a domáce zvieratá
m/ užívateľovi objektu sa zakazuje do areálu vnášať strelné a chladné zbrane a ostré predmety
n/ užívateľovi sa zakazuje vykonávať úpravy, zmeny a manipulovať so zariadeniami a súčasťami areálu
DDI a poškodzovať zeleň v areály
o/ užívateľ je povinný pred koncom prevádzkovej doby súčasti areálu zariadenia, ktoré využil uviesť do
pôvodného stavu a areál opustiť
p/ využívanie areálu osobami mladšími ako 10 rokov sa povoľuje len v doprovode osoby staršej ako 15
rokov
r/ užívateľovi sa zakazuje vchádzať do areálu objektu s motorovými vozidlami
s/ pre využívanie objektu cyklistami platia osobitné ustanovenia o cyklistoch upravené v ustanovení
§ 55 Zákona NRSR č. 8/2009 Z. z. O cestnej premávke !!!
Porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, pokiaľ nenapĺňa znaky niektorého z
trestných činov z osobitnej časti Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. sa postihuje podľa
ustanovení Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení

spracoval:
náčelník MsP
Milan Migaľa

schválil:
primátor mesta Hnúšťa
Mgr. Michal Bagačka

rozdeľovník:
1 x výtlačok: a/a Mestský úrad Hnúšťa
 1 x výtlačok: primátor mesta Hnúšťa
 1 x výtlačok: Mestská polícia Hnúšťa

