Mestská časť Bratislava-Petržalka,Kutlíkova17, 852 12 Bratislava
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
Návštevná doba
01.04. až 31.10. v čase od 8,00 hod. do 18,00 hod.
Počas letných mesiacov 01.05. až 31. 08. do 20,00 hod.

Upozornenie pre návštevníkov:
- mimo návštevnej doby je vstup na verejné detské ihrisko (ďalej len „VDI“) zakázaný,
- vstup do priestoru VDI je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik úrazu..
- dieťa do sedem rokov môže na VDI vstúpiť iba v sprievode osoby staršej ako 15 rokov.
- prevádzkovateľ nevykonáva dozor nad deťmi a mládežou pri využívaní VDI.

Na verejnom detskom ihrisku je zakázané:
- konanie a činnosť, ktorá obmedzuje a ruší ostatných návštevníkov detského ihriska alebo
užívateľov okolitých bytových domov,
- používať a vnášať akékoľvek hračky s motorovým benzínovým, elektrickým, alebo iným
pohonom, hračky lietajúce, ostré, strieľajúce a inak umožňujúce poškodenie zdravia
návštevníka,
- fajčiť a propagovať tabakové výrobky v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,
- podávať, požívať alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky v zmysle zákona č. 139/1998 Z.z.
o omamných látkach,
- používať zábavnú pyrotechniku, zakladať oheň, vnášať strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a
sklenené predmety a ďalšie, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, porezanie alebo pichnutie v zmysle
zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi,
- jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch, s výnimkou detí do veku 10 rokov pod
dozorom,
- vodiť a vpúšťať psov, mačky ako aj všetky ostatné zvieratá domáce aj nezdomácnelé, v zmysle VZN č.
1/2008,
- poškodzovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty.

Návštevník je povinný:
-rešpektovať pokyny správcu,
-chovať sa slušne, svojim chovaním nerušiť ostatných návštevníkov a neohrozovať ich
bezpečnosť,
- udržovať čistotu a poriadok v zmysle VZN č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku.

Prevádzkovateľom VDI je:
Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
tel. 02 63 821 203,
02 63 821 223.
Vladimír Bajan
starosta

