
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g/ citovaného 
zákona a v súlade s § 4 ods. 3 písm. g/ citovaného zákona vydáva toto : 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 121 

 
                                  Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk a športovísk v meste Levice 
 
 

§1 
Úvodné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie , ktorým sa vydáva „Prevádzkový poriadok verejných detských 
ihrísk v meste Levice“ uvedený v prílohe č. 1 a „Prevádzkový poriadok verejných športovísk v 
meste Levice“ uvedený v prílohe č. 2, upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 
osôb zdržujúcich sa na ploche verejných detských ihrísk a športovísk na území mesta Levice. 

 
§2 

Kontrolná činnosť  
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva: 
Mestská polícia mesta Levice. 

§3 
Sankcie 

 
Sankcie za porušenie tohto VZN sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom 
znení a v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 121, ktorým sa vydáva „Prevádzkový 
poriadok verejných detských ihrísk na území mesta Levice“ schválilo Mestské zastupiteľstvo v 
Leviciach na svojom zasadnutí dňa 25.04. 2013 a nadobúda účinnosť dňa 14.05.2013. 
 
Aktualizácia VZN mesta Levice č. 121 Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk  
a športovísk na území mesta Levice bola dodatkom č. 1 prerokovaná a schválená na zasadnutí MsZ 
v Leviciach dňa 26.09.2013 a nadubúda účinnosť dňa 26.10.2013  

 
 
 
 
 

 
Ing. Štefan Mišák 
primátor mesta 

 
 

Toto VZN bolo vyvesené dňa 30.04.2013. 
Dodatok č. 1 Tohto VZN bol vyvesený dňa 30.09.2013 



 
 
 
 
 
 
 

Príloha č.1 k VZN Mesta Levice č.121/2013 
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
VEREJNÝCH DETSKÝCH IHRÍSK 

 
Prevádzkovateľom verejných detských ihrísk (ďalej len VDI) je Mesto Levice 

 
Prevádzková doba a prevádzkový režim: 
Prevádzkovou dobou na detských ihriskách sa rozumie denná doba, po ktorú je možné na 
detskom ihrisku využívať hracie, športové zariadenia a plochy určené pre šport a rekreáciu detí 
a mládeže a je vyjadrená v hodinách 

 
a) od 1.03. až do 30.04. v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. 
b) od 1.05. až do 31.08. v čase od 8,00 hod. do 21,00 hod. 
c) od 1.09. až do 31.10. v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod. 
d) od 1.11. až do 30.11. v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod. 
e) od 01.12. až do 01.03. mimo prevádzky 

 
Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový čas. 

 
Vstup do priestoru VDI je na vlastné riziko, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik 
úrazu. Za bezpečnosť detí a mládeže zodpovedá ich dozor alebo ich zákonný zástupca. 

 
Zariadenia VDI môžu používať deti vo veku do 12 rokov. 
Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie ihriska len v sprievode dospelej osoby. 
Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby. 

 
Na detskom ihrisku je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré sú jeho zariadenia 
určené a prispôsobené. 
Každý návštevník detského ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním 
nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku na detskom ihrisku. Návštevník je 
plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 
Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku a príslušných 
všeobecných záväzných predpisov zodpovedá osoba porušujúca tieto predpisy alebo jej zákonný 
zástupca. 

 
V areáli VDI je zakázané : 

1. používať ihrisko v nepriaznivých klimatických podmienkach ( námraza, klzký povrch 
prvkov, rozmočený povrch okolia hracích prvkov), 

2. vodenie psov a iných zvierat do areálu, 
3. fajčiť, používať alkoholické nápoje a omamné látky, 
4. znečisťovať areál a poškodzovať jeho zariadenie, 
5. používať zariadenie, ktoré je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu, 
6. zdržovať sa v oplotenom areáli VDI a používať jeho vybavenie mimo vyhradených hodín, 
7. používať vybavenie detského ihriska v neoplotenom areáli VDI mimo vyhradených hodín,



 
 
 
 
 
 
 

8. akákoľvek manipulácia jednotlivých zariadení detského ihriska nad rámec ich funkčného 
určenia. 

 
V prípade mimoriadnej situácie kontaktujte: 

Hasičská záchranná služba: 150, 112 
Záchranná služba: 155, 112 
Polícia : 158, 112 
Mestská polícia: 159 

 
Zoznam prevádzkovaných verejných detských ihrísk a športovísk v meste Levice 

 
1. OS Podlužianka - ul. Vajanského - Holub 
2. OS Rybníky III. – oddychová zóna medzi RIII. A RV. – Žirafa 
3. OS Rybníky III. – skatepark 
4. OS Sládkovičova – ul. Poľná - Koala 
5. Park M. R. Štefánika – stará časť – Páv 
6. Park M. R. Štefánika – nová časť – Čarovná rybka 
7. Park na ul. Hollého – Sova, Senior fitpark 
8. OS Vinohrady – Škorec 
9. IBV Tabaková – Krtko 
10. MČ Čankov – Kengura 
11. MČ Kalinčiakovo – Gymcentrum 
 
 
 
 

Príloha č.2 k VZN Mesta Levice č. 121/2013 
 
 

                              PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
                                                          VEREJNÝCH ŠPORTOVÍSK 
                     
                     Prevádzkovateľom verejných športovísk (ďalej len VŠ) je Mesto Levice 
 
                         Prevádzková doba a prevádzkový režim: 
                         Prevádzkovou dobou na VŠ sa rozumie denná doba, po ktorú je možné na verejných športoviskách    
                         využívať športové zariadenia a plochy určené pre šport a je vyjadrená v hodinách: 
 
                                                                 v čase od 6,00 hod. do 22,00 hod. 
 
 
                         Návštevníci sú povinný dodržiavať stanovený prevádzkový čas. 
 
                          
 
 
 
 
 



 
                         
                           
                          
                         Vstup do priestoru VŠ je na vlastné riziko, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik úrazu. 
                         Za bezpečnosť detí a mládeže zodpovedá ich dozor alebo ich zákonný zástupca. 
 
                         Zariadenia VŠ môžu používať 
                         Všetci, ktorí majú záujem o športovanie na týchto ihriskách. 
                         Deti do 6 rokov môžu používať zariadenia ihriska len v sprievode dospelej osoby. 
                         Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby. 
 
                         Na VŠ je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré sú jeho zariadenia určené  
                         a prispôsobené. 
                         Každý návštevník VŠ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo 
                         k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku na VŠ.  
                         Návštevník je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 
                         Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku a príslušných 
                         všeobecných záväzných predpisov zodpovedá osoba porušujúca tieto predpisy alebo jej zákonný 
                         zástupca. 
 
 
                         V areály VŠ je zakázané: 
                               1. vodenie psov a iných zvierat do areálu, 
                               2. fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky, 
                               3. znečisťovať areál a poškodzovať jeho zariadenie, 
                               4. používať zariadenie, ktoré je poškodené a hrozí nebezpečonstvo úrazu, 
                               5. akákoľvek manipulácia jednotlivých zariadení VŠ nad rámec ich funkčného určenia. 
 
                         V prípade mimoriadnej situácie kontaktujte: 
                                Hasičská záchranná služba: 150, 112   
                                Záchranná služba: 155, 112 
                                Polícia: 158, 112 

  Mestská polícia: 159  
 
 

                         Zoznam prevádzkových verejných ihrísk a športovísk v meste Levice 
 
                              1. VŠ na ulici Pradiarska - Súkenícka 
                              2. VŠ na ulici Textilná - Konopná 
                              3. Streetbalové koše na verejných priestranstvách 
                              4. Dopravné ihrisko - in line dráha 
                              5. Bicrosová dráha 
                              6. Scatepark 
 
 
         


