
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2008, 
 ktorým sa mení  VZN Mesta Komárno číslo č.3/2006 , ktorým sa vydáva   

Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“  v Kom árne 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 
1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  
 

Článok 1 
 

 Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2006, ktorým sa vydáva  
Prevádzkový poriadok detského parku „Anglia“  v Komárne sa mení nasledovne: 
 
1. V  § 3 ods. 1 VZN znie: 
    „(1)   Detský park je prístupný pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom      

    čase: 
od 15. marca          do 30. augusta :       9.00 hod.  -  20.00 hod. 
od 1. septembra     do 30. októbra  :       9.00 hod.  -  19.00 hod.“ 

 
2. V § 4 ods. 2 VZN znie: 

„(2) Detský park slúži predovšetkým pre deti. Vstup dieťaťa do detského parku je povolený 
len pod dohľadom dospelej osoby. Zakazuje sa používanie hračiek osobám nad 15 rokov.“ 

 
3. V Prílohe VZN  čl. II ods.1 znie: 

„1. Detský park je prístupný pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom  
čase:    

od 15.marca              do  30. augusta :       9.00 hod.  -  20.00 hod. 
od 1. septembra        do  30. októbra  :       9.00 hod.  -  19.00 hod.“ 

 
4. V Prílohe VZN  čl. III.ods.2 znie: 

„2. Detský park slúži predovšetkým pre deti. Vstup dieťaťa do detského parku je povolený 
len pod dohľadom dospelej osoby. Zakazuje sa používanie hračiek osobám nad 15 rokov.“ 

 
5.  V Prílohe VZN   čl. IV ods.2 znie: 

„2. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Komárno číslo 3/2006 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2006.“ 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 19. marca 2008. 

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15. apríla 2008. 

 
 

 
MUDr. Tibor Bastrnák 

primátor mesta 


