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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

-------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

č.  2/2014 

zo dňa 14.4.2014 

ktorým sa mení a dopĺňa 

    

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 

1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda, 

ako vyplýva zo zmien a doplnkov VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vyhlásených 

VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29. 6. 1999, VZN mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10. 10. 2000, VZN mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17.4. 2001, VZN č. 3/2002 zo dňa 18. 6. 2002 a VZN mestskej 

časti Bratislava - Nové Mesto č. 10/2008 zo dňa 16. 12. 2008, Všeobecne záväzným 

nariadením mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/2010 zo dňa 20.4.2010 a Všeobecne 

záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/2012 zo dňa 17.4. 2012. 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a/ 

zákona Slovenskej národnej rady č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení 

neskorších predpisov a podľa článku 18 ods.4 písm. a) a článku 28 písm. m) Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

 

Čl. l 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18. 3. 

1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok prírodného areálu KUCHAJDA sa mení takto: 

 

/1/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda Čl. 3 ods. 

/2/ znie: 
 

„/2/ Prevádzkovú dobu vodnej plochy určenej na kúpanie  (ďalej „kúpalisko“) v prírodnom 

areáli Kuchajda stanovuje starosta.“ 
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/2/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda Čl. 5 

písm. e/ znie: 
 

„e/ uzatvára zmluvy o prenájme časti pozemku  na poskytovanie služieb, prevádzku 

obchodných zariadení,  prevádzku atrakcií a zabezpečenia spôsobu a rozsahu výkonu 

rybárskeho práva na vodnej ploche a pod.,“ 

 

/3/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda Čl. 8 – 

nový názov znie: 
 

„Čl. 8 Prevádzkovatelia obchodných zariadení, atrakcií, poskytovatelia služieb, 

organizátori a účinkujúci, nájomcovia“ 

 

/4/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda v Čl. 8 

ods. /1/ znie: 

„/1/ Prevádzkovateľom obchodného zariadenia, atrakcie alebo poskytovateľ služieb (ďalej 

len „prevádzkovateľ zariadení“),  je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou  správca a 

prevádzkovateľ areálu uzatvoril zmluvu o nájme za účelom na prevádzkovania obchodnej 

prevádzky, atrakcií alebo poskytovania služieb, alebo  mu udelil písomný súhlas na 

prevádzkovanie obchodného zariadenia, atrakcie alebo poskytovanie služieb.“ 

 

/5/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda v Čl. 8 

ods. /2/ znie: 

„/2/ Prevádzkovateľ zariadení je povinný: 

a/ počas doby nájmu, resp. trvania súhlasu prevádzkovať obchodných zariadení, 

atrakcie, a poskytovať služby v rozsahu dohodnutých podmienok so správcom 

a prevádzkovateľom areálu, 

b/ obchodné prevádzky a atrakcie prevádzkovať a služby poskytovať v súlade sa 

platnými predpismi, zásadami hygieny a bezpečnosti osôb, 

c/  na viditeľnom mieste umiestniť cenníky, váhy a registračné pokladnice, 

d/  podávať nápoje výlučne v nesklenených pohároch a obaloch, 

e/  nepretržite udržiavať poriadok a čistotu v okolí 5 metrov od miesta prevádzkovania 

obchodného zariadenia, atrakcie alebo poskytovania služieb.“ 

 

/6/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda v Čl. 8 

ods. /4/ znie: 

„/4/ Prevádzkovatelia obchodných zariadení, organizátori a účinkujúci  pri spoločenských, 

kultúrnych a športových podujatiach môžu vojsť motorovými vozidlami mimo odstavné 

plochy najkratšou vzdialenosťou k obchodnému zariadeniu, atrakcii, k miestu 

poskytovania služby, alebo k miestu uskutočňovania akcie, len na čas nevyhnutne potrebný 

a zmluvne dohodnutý na vyloženie a naloženie tovaru, atrakcií, náčinia, propagačného 

materiálu, alebo pre zabezpečenie dohodnutých služieb.“ 

 

/7/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda v Čl. 9 

ods. /3/ znie: 

„/3/ Bezpečnosť kúpajúcich zabezpečí správca a prevádzkovateľ areálu prostredníctvom 

dennej plavčíckej služby na troch stanovištiach  v čase od  10:00 do 18:00  hodiny  počas  

riadnej prevádzkovej doby kúpaliska.“ 
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/8/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda vypustiť 

ods. 1)  v Čl. 13. 

 

/9/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda 

prečíslovať ods. 2) na ods. /1/ v Čl. 13. 

   

/10/ V prílohe VZN č. 1/1997  Prevádzkového poriadku prírodného areálu Kuchajda  v Čl. 13 

ods. /1/ znie: 
 

„/1/ Vodné športy sa môžu vykonávať len so súhlasom na základe zmluvy  uzatvorenej so 

správcom a prevádzkovateľom  areálu.“ 

 

 

Čl. 2 

 

/1/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto dňa 15. 4. 2014 uznesením č. 21/06. 

 

/2/ Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia a Prevádzkového poriadku prírodného areálu 

Kuchajda možno urobiť len všeobecne záväzným nariadením. 

 

/3/ Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradných tabuliach. 

 

/4/ Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa splnomocňuje vydať úplné znenie 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/1997, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 

prírodného areálu Kuchajda v znení neskorších VZN. 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Kusý 

                   starosta 

 

 

    

Bratislava 15.4.2014 
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