
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Ida č. 8/2021 

ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku okolo kaštieľa 
 

 

Článok I. 

 Splnomocnenie a predmet  

 

1. Obec Veľká Ida (ďalej len „obec“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„nariadenie“) pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. a 5. zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení“) na základe zákonných splnomocnení obsiahnutých v § 4 odseku 3 písm.  g),  h) a n) 

zákona  o obecnom zriadení. 

2. Toto nariadenie, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku okolo kaštieľa 

špecifikovaný v článku 2 ods. 2 a 3 tohto nariadenia (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), 

upravuje práva a povinnosti fyzických osôb zdržujúcich sa v areáli parku okolo kaštieľa ako aj 

práva a povinnosti prevádzkovateľa a správcu parku okolo kaštieľa. 

 

 

Článok  II. 

Pôsobnosť 

 

1. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na park okolo kaštieľa nachádzajúci sa na 

parcele C-KN č. 2 o výmere 67 545 m2, druh pozemku – pozemok, na ktorom je okrasná 

záhrada, uličná  a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné 

a poľovnícke využívanie;, katastrálne územie Veľká Ida (ďalej len „park“). 

2. Grafické vyobrazenie parku podľa ods. 2 tohto článku nariadenia tvorí prílohu č. 1 tohto 

nariadenia. 

 

Článok III.  

Predmet Prevádzkového poriadku  

 

1. Tento Prevádzkový poriadok upravuje: 

a) pravidlá správania sa návštevníkov v parku, 

b) určenie prevádzkovateľa a správcu parku, 

c) prevádzková doba parku, 

d) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy, 

e) zásady kontroly čistoty a údržby 

 

Článok IV.  

Pravidlá správania sa návštevníkov parku  

 

1. Všetky fyzické osoby (ďalej len „návštevníci parku“) sú povinní dodržiavať tento 

Prevádzkový poriadok. 

2. V areáli parku je zakázané: 

a) vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje alebo ohrozuje alebo ruší ostatných 

návštevníkov parku alebo užívateľov okolitých budov, 

b) vykonávať činnosť, ktorá by nepriaznivo vplývala a ohrozovala vegetáciu 

a živočíchy, 



c) ničiť, poškodzovať a znečisťovať areál parku, jeho vegetáciu a zariadenia 

nachádzajúce sa v areáli parku (napr. osvetlenie, oplotenie, lavičky, chodníky 

a pod), 

d) vnášať a používať predmety, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví, napríklad strelné 

zbrane, ostré a sklenené predmety, 

e) vchádzať a zdržovať sa v areáli parku pod vplyvom alkoholických a návykových 

látok, 

f) používať pyrotechniku a zakladať oheň, 

g) hrať loptové hry, 

h) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch mimo na tieto aktivity 

určených plôch, 

i) zákaz voľného pohybu psov a mačiek ako aj iných zvierat bez vodítka 

j) kúpať sa a hádzať predmety do jazierka, 

k) vstupovať do parku mimo prevádzkovej doby, 

l) využívať amfiteáter v parku, bez predchádzajúceho súhlasu obce. 

3. Vstup do parku za nepriaznivého počasia (víchrica, poľadovica) je len na vlastnú 

zodpovednosť. Tieto nepriaznivé vplyvy počasia môžu byť dôvodom k okamžitému 

uzatvoreniu parku alebo niektorej jeho časti. Rozhodnutie je v kompetencii správcu parku. 

4. Ak dôjde k znečisteniu parku je osoba, ktorá znečistenie spôsobila, povinná 

bezodkladne ho vyčistiť.  

5. Ak dôjde k poškodeniu zariadení v parku je osoba, ktorá poškodenie spôsobila, povinná 

bezodkladne informovať správcu parku a zabezpečiť nápravu.  

 

Článok V.  

Prevádzkovateľ a správca parku 

 

1. Prevádzkovateľom parku je obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida, IČO: 

00324868. 

2. Správcom parku je osoba poverená správou parku obcou. 

 

Článok VI. 

Prevádzková doba  

 

1. Prevádzková doba areálu parku je: 

a) v pondelky až piatky v čase od 07:00 hod. - 19:00 hod. 

b) v soboty, nedele a sviatky v čase od 14:00 hod. - 19:00 hod. 

2. Po individuálnej dohode so  správcom parku je možné dohodnúť sa na sprístupnení 

parku (napr. na svadby, oslavy a pod.) aj mimo prevádzkovej doby. 

3. Správca parku 10 minút pred koncom prevádzkovej doby o tom upozorní návštevníkov 

parku prostredníctvom megafónu resp. iným spôsobom. 

 

Článok VII.  

Bezpečnosť osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy 

 

1. Vstup do areálu parku je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný 

vznik úrazu. 

2. Deti do 10 rokov môžu byť v areáli parku len v sprievode svojich rodičov alebo osoby 

staršej ako 18 rokov so súhlasom rodičov (ďalej len „dozor“), pričom dozor zodpovedá za 

bezpečnosť týchto detí v areáli parku. Ostatné osoby nachádzajúce sa v areáli parku 

zodpovedajú za svoju bezpečnosť samy. 



3. V záujme zabezpečenia bezpečnosti v areáli parku je správca parku povinný vykonať 

všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi návštevníkov parku. 

4. Každý návštevník parku je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním 

nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku. Návštevník je zodpovedný za 

škody, ktoré vznikli jeho pričinením v plnom rozsahu. 

 

Článok VIII.  

Sankcie a kontrola dodržiavania  nariadenia  

 

1. Fyzická osoba, ktorá poruší niektoré ustanovenie tohto nariadenia bude sankcionovaná 

podľa osobitného predpisu.1 

2. Kontrolu dodržiavania Prevádzkového poriadku vykonáva správca parku. 

 

 

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo obce Veľká Ida dňa 10.6.2021 

2. Návrh tohto nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce dňa 25.5.2021. 

3. Prijaté nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce  dňa  

17.12.2021. 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného 

nariadenia. 

  

 

 

 

  

                                                 
1 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 

                   Peter Nagy 

starosta obce 



Príloha č.1 

 

Grafické vyobrazenie parku 

 

 

 


