
 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 

  
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava - Lamač 

č. 1 zo dňa 27.6.2006, 
o prevádzkovom poriadku rekreačných areálov v mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Lamač podľa § 15 zákona č. 377/90 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení  Štatútu hl. mesta SR Bratislavy sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“), ktorým sa upravujú podmienky užívania 
verejne prístupných športových, detských a oddychových areálov v mestskej časti Bratislava – Lamač 
a ustanovuje sa ich prevádzkový poriadok. 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1) Športovým, detským alebo oddychovým areálom (ďalej len „rekreačný areál“) v zmysle tohto VZN sa 
rozumie verejne prístupné priestranstvo v mestskej časti Bratislava – Lamač uvedené v tomto VZN alebo 
takto označené informačnou tabuľou, ktoré slúži na prevádzkovanie športových, detských alebo 
oddychových aktivít. 

2) Rekreačným areálom v zmysle tohto VZN sa rozumejú najmä 

2.1 areál základnej školy na Malokarpatskom námestí; 
2.2 areál Oáza pri ubytovni pre pedagogických pracovníkov na Malokarpatskom námestí; 
2.3 areál medzi ulicami Heyrovského a Studenohorská - priestor  za materskou škôlkou, asfaltová 

plocha; 
2.4 detské ihriská na území mestskej časti; 
2.5 športový areál na Borinskej ulici; 
2.6 ďalšie označené verejne prístupné priestranstvá; 

3) Užívateľom športového, detského alebo oddychového areálu v mestskej časti Bratislava – Lamač  sa 
rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore areálu (ďalej len „užívateľ“). 

 
Čl. II. 

Všeobecné ustanovenia 

1) Každý užívateľ rekreačného areálu je povinný oboznámiť sa s týmto poriadkom a bez výnimky ho 
dodržiavať. 

2) V rekreačných areáloch je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený. 

3) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže v rekreačných areáloch vykonávať každý 
užívateľ výlučne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať 
prevádzkový poriadok.  

4) Každý užívateľ rekreačného areálu je povinný riadiť sa pokynmi osôb, ktoré sú určené vykonávať dozor 
v rekreačnom areáli alebo pokynmi príslušníkov mestskej alebo štátnej polície. Po neuposlúchnutí pokynu 
môže byť osoba vykázaná s okamžitou platnosťou z areálu. 

5) Každý užívateľ rekreačného areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo 
k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku športového areálu. Užívateľ je plne zodpovedný za 
škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 

6) Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných 
pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca. 

7) Každý užívateľ rekreačného areálu je povinný vstupovať do areálu výlučne po vyznačenom chodníku. 
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8) Každý užívateľ rekreačného areálu je povinný v rekreačnom areáli a v jeho okolí udržovať čistotu  poriadok 
a nočný kľud. 

9) S jednotlivými prvkami v rekreačných areáloch sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich 
funkčného určenia. 

10) Poškodzovanie jednotlivých prvkov v rekreačných areáloch sa zakazuje a trestá vykázaním z areálu 
a finančnou pokutou. 

11) V prípade prenájmu rekreačného areálu resp. jeho časti, majú nájomcovia prednostné právo na jeho 
užívanie počas doby nájmu pred ostatnými užívateľmi.  

Čl. III. 
Osobitné ustanovenia 

1) Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta mestskej časti Bratislava – Lamač uložiť pokutu do 
výšky 200 000 Sk.1 Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov od dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa 
porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie 
pokuty. 

2) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, dopustí sa priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť 
potrestaná pokutou do výšky 1000 Sk orgánom štátnej správy, resp. v prípade blokového konania obcou2. 

 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Toto VZN upravujúce prevádzkový poriadok rekreačných areálov, bolo schválené Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava Lamač dňa 27.6.2006, uznesením č. 65/IV/2006. 

2) Toto VZN možno meniť alebo dopĺňať len všeobecne záväzným nariadením. 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 

 
 
VZN zverejnené dňa : 12.7.2006 
VZN účinné dňa: 28.7.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Šramko 
starosta 

                                                 
1  § 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 
  
2  § 46 a § 84, §86 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 
 


