
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 6 / 2008 

zo dňa 28. októbra 2008 

ktorým sa vydáva 

NÁVŠTEVNÝ  PORIADOK PRE REVITALIZOVANÉ VEREJNÉ  DETSKÉ 

IHRISKÁ 

      

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 15 ods.2 písm. a) zákona 

SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 

355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 521/2007 

Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská, v súlade so Štatútom hlavného mesta 

Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

      Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa vydáva „Návštevný 

poriadok  ihrísk pre revitalizované verejné detské ihriská“ v mestskej časti Bratislava-

Petržalka (ďalej len „poriadok“) uvedený v prílohe, upravuje práva a povinnosti fyzických 

osôb a právnických osôb zdržujúcich sa na revitalizovaných verejných detských ihriskách, 

pieskoviskách. 

§ 2 

Revitalizované detské ihriská 

/1/ Návštevný poriadok sa vzťahuje na revitalizované verejné detské ihriská (ďalej len 

„VDI“), ktorých zoznam je zverejnený a priebežne podľa skutočného stavu aktualizovaný  na 

internetovej stránke mestskej časti www.petrzalka.sk. 

/2/ Každé revitalizované VDI je označené informačnou tabuľou s textom návštevného  

poriadku. 

/3/ VDI, ktoré zatiaľ nebolo revitalizované, je označené informačnou tabuľou s textom 

„Verejné detské ihrisko pripravované na revitalizáciu. Vstup na vlastné nebezpečenstvo“. 

§ 3 

Sankcie 

/1/  Fyzickej osobe, ktorá poruší ustanovenie návštevného poriadku  vydaného týmto 

nariadením a dopustí sa tým priestupku podľa § 46 zák.č.372/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov proti poriadku, môže byť uložená  pokuta do 33,19 EUR. (1000.- Sk) 

/2/  Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenie poriadku vydaného týmto nariadením, môže 

byť  podľa § 28 ods. 2 zák.č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 

predpisov, uložená pokuta do výšky 6 638,78 EUR. (200 000.- Sk) 

 

§ 4 

 Záverečné ustanovenia 

/1/ Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia a poriadku  možno urobiť len nariadením. 

http://www.petrzalka.sk/


/2/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  15. 11. 2008 

 

Milan Ftáčnik 

starosta 

 

 

Príloha : Návštevný poriadok 

              pre revitalizované      

              verejné detské ihriská 

  

Príloha VZN : Návštevný poriadok ihrísk pre revitalizované 

                        verejné detské ihriská 

 

 

NÁVŠTEVNÝ  PORIADOK 

 

Návštevná doba 
-   1. 3. až  30. 11. v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod., počas letných mesiacov (od 1. 5. do 30. 

9.) v čase do 20,00 hod. 

- Mimo návštevnej doby je vstup na verejné detské ihrisko (ďalej len „VDI“)  možný len na 

vlastné nebezpečenstvo.  

- Priestor  VDI je verejným priestranstvom,  prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad deťmi a  

mládežou pri  využívaní VDI  a  nezodpovedá za vznik úrazu spôsobeného touto činnosťou. 

-   Dieťa do sedem rokov môže na VDI  vstúpiť iba v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. 

Prevádzkovateľom  tohto VDI  je  Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka,  

Čapajevova 6, 851 01 Bratislava,  tel. 02 63 821 203, 0905 902 254.   

Na verejnom detskom ihrisku  je zakázané: 

- vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje, ohrozuje a ruší ostatných návštevníkov detského 

ihriska alebo užívateľov okolitých bytových domov  

- používať a vnášať akékoľvek hračky a iné predmety, ktoré môžu poškodiť zdravie 

návštevníka 

-     fajčiť, požívať alkoholické nápoje  a iné psychotropné látky 

-     používať zábavnú pyrotechniku,  zakladať oheň 

- jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch, s výnimkou tých častí, ktoré sú 

na to určené 

-    vodiť a vpúšťať psov, mačky ako aj všetky ostatné zvieratá 

-    akýmkoľvek spôsobom poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a 

ploty 

Sankcie 

Za porušenie návštevného poriadku môže byť uložená sankcia podľa § 3 Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6 / 2008 a ďalších právnych 

predpisov.  

 

Milan Ftáčnik 

starosta 


