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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

č. 7/2018
zo dňa 12. 5. 2018

ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový
priestor JAMA“

Preambula

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v súlade s ustanovením §15 ods. 2 písm.
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste slovenskej republiky Bratislava
v znení neskorších predpisov, ustanovením §4 ods. 3 písm. g), h) a n) v spojení s ustanovením §4 ods.
5 písm. a) bod 5., ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo na nasledovnom všeobecne záväzné
nariadení, ktorým sa vydáva  Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“
(ďalej len ako „nariadenie“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

(1) Nariadenie, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor
JAMA“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“) uvedený v prílohe tohto nariadenia upravuje
práva a povinnosti fyzických osôb zdržujúcich sa v areáli parku s názvom „Voľnočasový
priestor JAMA“ (ďalej ako len „park“) ako aj práva a povinnosti prevádzkovateľa parku.

(2) Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupoch do parku, a na
internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.sk.

Článok II.
Sankcie a kontrola dodržiavania nariadenia

(1) Fyzická osoba, ktorá poruší niektoré a/alebo aj viaceré ustanovenia tohto nariadenia bude
sankcionovaná podľa osobitného predpisu1.

1 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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(2) Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku vykonávajú príslušníci Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy ako aj poverení zamestnanci mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava–Nové
Mesto dňa 12.06.2018 uznesením číslo 26/07

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa 13.06.2018 a účinnosť
nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

(3) Zmeny alebo doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia a prevádzkového poriadku
možno urobiť len všeobecne záväzným nariadením.

(4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je Príloha – Prevádzkový poriadok parku s názvom
„Voľnočasový priestor JAMA“

Mgr. Rudolf Kusý
         starosta

V Bratislave dňa 12.06.2018
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Príloha k VZN č. 7/2018

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
parku s názvom - Voľnočasový priestor JAMA

Článok I.
Predmet úpravy

Tento prevádzkový poriadok upravuje
a) pravidlá správania sa návštevníkov v parku
b) určenie prevádzkovateľa a správcu parku
c) prevádzkovú dobu parku
d) zásady kontroly, údržby a opráv zariadení umiestnených v parku vrátane zabezpečenia čistoty

v areály parku
e) zásady bezpečnosti osôb a zodpovednosť za spôsobené škody a úrazy

Článok II.
Pravidlá správania sa návštevníkov parku

(1) Všetky fyzické osoby resp. návštevníci parku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok,
pričom po oboznámení sa s týmto prevádzkovým poriadkom berú na vedomie, že v areáli parku je
zakázané:
a) vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje a/alebo ohrozuje a/alebo ruší ostatných návštevníkov

parku alebo užívateľov okolitých budov
b) vnášať a používať predmety, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví (napr. strelné zbrane, ostré

a sklenené predmety a pod.)
c) vchádzať a zdržovať sa v areáli parku pod vplyvom alkoholických a návykových látok
d) podávať a požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky vrátane ich propagácie

s výnimkou podávania a požívania alkoholických nápojov v priestoroch určených na
gastronomickú prevádzku

e) používať pyrotechniku a zakladať oheň
f) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch mimo na uvedené aktivity

určených plôch s výnimkou detí do 10 rokov pod dozorom
g) vodiť a vpúšťať psov, mačky ako aj ostatné zvieratá
h) ničiť, poškodzovať a znečisťovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy a ploty a iné

zariadenia nachádzajúce sa v areáli parku
i) používať hracie a športové zariadenia v rozpore s ich určením
j) používať hracie a športové zariadenia, ktoré sú poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu
k) znečisťovať areál
l) zákaz kúpania a hádzania predmetov do jazierka
m) zákaz kŕmenia vodných živočíchov
n) vstupovať do areálu parku mimo prevádzkovej doby
o) vchádzať a parkovať v areáli parku motorovými vozidlami s výnimkou vozidiel za účelom

vykonávania údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie areálu parku

(2) V prípade užívania športových plôch návštevníkmi areálu parku sú návštevníci športové plochy
povinní užívať výlučne v súlade s ich funkčným určením, t.j. na určené športové aktivity
v zmysle grafického znázornenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto prevádzkového poriadku.
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Článok III.
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom parku je Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, sídlo: Junácka ul. 1, 832 91
Bratislava, IČO: 00603317, tel. č.: 0907 977 158

Článok IV.
Prevádzková doba

Prevádzkovou dobou areálu parku je denná doba a to v časoch:
a) od 1.12  do 31.3.   v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod.
b) od 1.4.   do 31.5.   v čase od 7,00 hod. do 21,00 hod.
c) od 1.6.   do 30.9    v čase od 6,00 hod. do 22,00 hod.
d) od 1.10. do 30.11  v čase od 7,00 hod. do 21,00 hod.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo areál parku pre verejnosť kedykoľvek uzavrieť.

Článok V.
Kontrola a údržba zariadení v areáli parku vrátane

zabezpečenia čistoty v areáli parku

(1) Kontrolu a údržbu zariadení v areáli parku zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom zmluvne
dohodnutých oprávnených osôb minimálne v intervaloch a podľa pokynov výrobcov zariadení.

(2) Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli parku zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom
príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, sídlo: Halašova 20, 832 90
Bratislava zriadenej prevádzkovateľom a to pravidelným a komplexným čistením športových
plôch, chodníkov a ostatných spevnených plôch v areáli parku ako aj údržbou zelene.

Článok VI.
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 ako „dozor“), pričom dozor zároveň zodpovedá za
bezpečnosť uvedených detí v areáli parku. Ostatné osoby nachádzajúce sa v areáli parku
zodpovedajú za svoju bezpečnosť sami.

(3) V záujme zabezpečenia bezpečnosti v areáli parku
a) je prevádzkovateľ povinný vykonávať všetky opatrenia na zníženie rizík pred úrazmi

návštevníkov areálu parku
 b) s výnimkou oprávnených osôb určených prevádzkovateľom nie je akýkoľvek iný subjekt

oprávnený zasahovať, upravovať a opravovať hracie a/alebo športové zariadenia
(4) Každý návštevník areálu 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. Za škody vzniknuté nedodržiavaním tohto
prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných platných právnych predpisov zodpovedá osoba
porušujúca alebo jej zákonný zástupca.

(5) V prípadoch ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti je možné volať na bezplatné
tiesňové linky:

 a) integrovaný záchranný systém, tel. č. 112
 b) štátna polícia, tel. č. 158
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 c) mestská polícia tel. č. 159
 d) okrsková polícia mestskej časti NM 02/44 25 99 20

V Bratislave dňa 12.06.2018

Mgr. Rudolf Kusý
      Starosta

        Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


