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Dôvodová správa :

Park je dôležitou súčasťou štruktúry mestskej zelene a má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska
tvorby životného prostredia mesta ako aj z hľadiska vytvorenia oddychovej zóny pre
obyvateľov mesta so zachovaním priestoru na vytvorenie podmienok pre spoločenské a
kultúrne vyžitie obyvateľov mesta Piešťany ako aj samotných návštevníkov mesta.
Predkladané parkové poriadky boli spracované vzhľadom na potrebu aktualizácie pôvodného
parkového poriadku. Snahou Mesta Piešťany bolo rozdeliť pôvodný dokument parkového
poriadku osobitne pre jednotlivé parky – Mestský park v Piešťanoch, Teplický park v
Piešťanoch a Pažitský park v Piešťanoch, a to z dôvodu zohľadnenia osobitosti a charakteru
každého z nich a určenia pravidiel a zásad, ako sa majú občania v nich správať, s ohľadom
na špecifiká týchto parkov a príslušné Všeobecné záväzné nariadenia mesta Piešťany
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PARKOVÝ PORIADOK
Mestský park Piešťany
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo uznesením č. .........zo dňa........... Parkový
poriadok, platný v Mestskom parku v Piešťanoch, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok pod č.979/1-3. Parkový poriadok upravuje práva a povinnosti fyzických
a právnických osôb na území Mestského parku.
Park je dôležitou súčasťou štruktúry mestskej zelene a má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska
tvorby zdravého životného prostredia mesta.
Pre zabezpečenie zdravého a fungujúceho Mestského parku je nevyhnutné, aby návštevníci
parku dodržiavali zásady a pravidlá správania sa, ktoré nenarušia tieto hodnoty.
Všeobecné povinnosti užívania Mestského parku pre návštevníkov:
Návštevníci parku sú povinní :
- riadiť sa týmto parkovým poriadkom, riadne a dostatočne sa s ním oboznámiť pred vstupom
do parku,
- parkový poriadok je zverejnený na území parku na informačných tabuliach, na webovom
sídle Mesta a v písomnej forme na Mestskom úrade Piešťany,
- správať sa tak, aby nadmerne nerušil iných návštevníkov parku,
- v prípade silného vetra opustiť areál parku, z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a poškodenia
majetku,
- akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom bezodkladne odstrániť,
- dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o zeleni, Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch, Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany o čistote mesta, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach
držania psov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o používaní pyrotechnických
výrobkov na zábavné účely a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za
záber verejného priestranstva.
V priestoroch Mestského parku je zakázané:
- odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak znečisťovať prostredie,
poškodzovať zeleň, stavebné prvky a príslušenstvo plôch zelene,
- rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať, či odcudziť,
- akokoľvek zasahovať do plôch zelene, vodných a spevnených plôch bez povolenia
správcu,
- vchádzať do parkov motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania, prevádzky a hliadok
Mestskej polície mesta Piešťany a Polície SR , pokiaľ vykonávajú hliadkovú činnosť,
- nechať voľne pobehovať psov a kúpať ich vo fontánach,
- vodiť psov na detské ihriská,
- hádzať kamene alebo iné predmety do fontán,
- kúpať sa vo fontánach,
- bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky, pútače,
- odchytávať, zraňovať a usmrcovať živočíchy nachádzajúce sa v parku, poškodzovať a ničiť
ich biotopy,
- zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom,
- používať zábavnú pyrotechniku, zápalné telesá, strelné zbrane vrátane vzduchoviek,
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- stanovať a nocovať,
- rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku, budiť verejné pohoršenie najmä používaním
alkoholu a iných omamných látok, spať na lavičkách, vykonávať telesnú potrebu,
- využívať parkový mobiliár na iné účely ako je určený.
Dôležité upozornenia!

- akúkoľvek nepovolenú činnosť vykonávanú iným návštevníkom je možné nahlásiť Mestskej
polícii mesta Piešťany, správe alebo správcovi zelene,
- za bezpečnosť a používanie zariadení detského ihriska deťmi mladšími ako 12 rokov
zodpovedajú rodičia alebo osoba staršia ako 18 rokov,
- voda vo fontánach nie je vhodná na pitie,
- vedľajšie, štrkové komunikácie v Mestskom parku sú v zimnom období bez údržby a pohyb
na týchto komunikáciách je na vlastné riziko,
- v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je vstup a pohyb v Mestskom parku
na vlastné riziko,
- škodu spôsobenú na zeleni, mobiliárnom vybavení parku a komunikáciách je povinná
nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila,
- za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú za škodu zákonne zodpovedné, zodpovedajú ich
zákonní zástupcovia,
- za škody spôsobené zvieratami zodpovedá držiteľ zvieraťa alebo ten, kto zviera vedie,
- podmienky užívania parku právnickými a fyzickými osobami na iný účel ako ten, pre ktorý je
park obvykle určený si vyhradzuje Mesto Piešťany (typ podujatia, časové a priestorové
vymedzenie podujatia, maximálny počet osôb, spôsob ohlásenia, formu a obsah zmluvného
vzťahu) pri plnom rešpektovaní tohto parkového poriadku.
Kontrola a sankcie :
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto parkového poriadku vykonáva Mesto Piešťany
prostredníctvom Mestskej polície mesta Piešťany, Mestského úradu Piešťany – Odboru
životného prostredia a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Mestská polícia
mesta Piešťany je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní, v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Základné údaje o parku:
Rozloha parku:
Zaradenie:

22,3 ha
Zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod
č.979/1-3
Miestne biocentrum (podľa projektu Miestneho územného systému
ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany)

Územie Mestského parku sa nachádza v I. ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov
podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.41/2020 Z.z., ktorou sa
ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných
činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch.
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Informácie:
Správa parku :

Správca parku :

Mesto Piešťany – Mestský úrad Piešťany
Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany
Tel.č.: 033/ 77 65 311
Služby mesta Piešťany
Valová č.44, 921 01 Piešťany
Tel.č. : 033/79 14 101,79 14 103

Mestská polícia Piešťany : Teplická 103, 921 01 Piešťany,
Tel.č. : stála služba 033/77 26 802
tiesňová linka č.159
Schválením tohto parkového poriadku sa ruší Parkový poriadok v Piešťanoch, ktorý bol
schválený uznesením MsZ č. 124/2005 dňa 01.07.2005.Tento parkový poriadok nadobúda
účinnosť dňa 01.06.2021.

Mgr. Peter Jančovič, PhD. v.r.
primátor mesta Piešťany
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PARKOVÝ PORIADOK
Teplický park Piešťany
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo uznesením č. .........zo dňa........... Parkový
poriadok, ktorý je platný v Teplickom parku na Štúrovej ulici v Piešťanoch. Parkový poriadok
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na území parku.
Park je dôležitou súčasťou štruktúry mestskej zelene a má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska
tvorby zdravého životného prostredia mesta. Pre zabezpečenie zdravého a fungujúceho parku
je nevyhnutné, aby návštevníci parku dodržiavali zásady a pravidlá správania sa, ktoré
nenarušia tieto hodnoty.
Všeobecné povinnosti užívania parku pre návštevníkov:
Návštevníci parku sú povinní
- riadiť sa týmto parkovým poriadkom, riadne a dostatočne sa s ním oboznámiť pred vstupom
do parku,
- parkový poriadok je zverejnený na území parku na informačných tabuliach, na webovom
sídle Mesta a v písomnej forme na Mestskom úrade Piešťany,
- správať sa tak, aby nadmerne nerušil iných návštevníkov parku,
- v prípade silného vetra opustiť areál parku, z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a poškodenia
majetku,
- akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom bezodkladne odstrániť,
- dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o zeleni, Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch, Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany o čistote mesta, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach
držania psov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o používaní pyrotechnických
výrobkov na zábavné účely a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za
záber verejného priestranstva.
V priestoroch parku je zakázané:
- odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak znečisťovať prostredie,
poškodzovať zeleň, stavebné prvky a príslušenstvo plôch zelene,
- rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať, či odcudziť,
- akokoľvek zasahovať do plôch zelene a spevnených plôch bez povolenia správcu,
- vchádzať do parku motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania, prevádzky a hliadok
Mestskej polície mesta Piešťany a Polície SR , pokiaľ vykonávajú hliadkovú činnosť,
- nechať voľne pobehovať psov,
- bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky, pútače,
- odchytávať, zraňovať a usmrcovať živočíchy nachádzajúce sa v parku, poškodzovať a ničiť
ich biotopy,
- zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom,
- používať zábavnú pyrotechniku, zápalné telesá, strelné zbrane vrátane vzduchoviek
- stanovať a nocovať,
- rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku, budiť verejné pohoršenie najmä používaním
alkoholu a iných omamných látok, spať na lavičkách a vykonávať telesnú potrebu,
- využívať parkový mobiliár na iné účely ako je určený.
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Dôležité upozornenia!
- akúkoľvek nepovolenú činnosť vykonávanú iným návštevníkom je možné nahlásiť Mestskej
polícii mesta Piešťany, správe alebo správcovi zelene,
- v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je vstup a pohyb v parku na vlastné
riziko,
- škodu spôsobenú na zeleni, mobiliárnom vybavení parku a komunikáciách je povinná
nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila,
- štrková komunikácia v parku je v zimnom období bez údržby a pohyb na tejto komunikácii je
na vlastné riziko,
- za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú za škodu zákonne zodpovedné, zodpovedajú ich
zákonní zástupcovia,
- za škody spôsobené zvieratami zodpovedá držiteľ zvieraťa alebo ten, kto zviera vedie,
- podmienky užívania parku právnickými a fyzickými osobami na iný účel ako ten, pre ktorý je
park obvykle určený si vyhradzuje Mesto Piešťany (typ podujatia, časové a priestorové
vymedzenie podujatia, maximálny počet osôb, spôsob ohlásenia, formu a obsah zmluvného
vzťahu) pri plnom rešpektovaní tohto parkového poriadku.
Kontrola a sankcie :
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto parkového poriadku vykonáva Mesto Piešťany
prostredníctvom Mestskej polície mesta Piešťany, Mestského úradu Piešťany – Odboru
životného prostredia a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Mestská polícia
mesta Piešťany je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní, v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Základné údaje o parku:
Teplický park
Rozloha parku:
Zaradenie:
Informácie:
Správa parku :

Správca parku :

0,82 ha
Plošný interakčný prvok (podľa projektu MÚSES sídelného
Piešťany)

útvaru

Mesto Piešťany – Mestský úrad Piešťany
Námestie SNP č .3, 921 45 Piešťan
Tel.č.: 033/ 77 65 311
Služby mesta Piešťany
Valová č .44, Piešťany
Tel.č. : 033/79 14 101,79 14 103

Mestská polícia Piešťany : Teplická 103, 921 01 Piešťany
Tel.č. : stála služba 033/77 26 802
tiesňová linka č.159
Schválením tohto parkového poriadku sa ruší Parkový poriadok v Piešťanoch, ktorý bol
schválený uznesením MsZ č. 124/2005 dňa 01.07.2005.Tento parkový poriadok nadobúda
účinnosť dňa 01.06.2021.

Mgr. Peter Jančovič, PhD. v.r.
primátor mesta Piešťany
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PARKOVÝ PORIADOK
Pažitský park Piešťany
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo uznesením č. .........zo dňa........... Parkový
poriadok, ktorý je platný v Pažitskom parku na Sasinkovej ulici v Piešťanoch. Parkový poriadok
upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na území parku.
Park je dôležitou súčasťou štruktúry mestskej zelene a má nezastupiteľnú funkciu z hľadiska
tvorby zdravého životného prostredia mesta. Pre zabezpečenie zdravého a fungujúceho parku
je nevyhnutné, aby návštevníci parku dodržiavali zásady a pravidlá správania sa, ktoré
nenarušia tieto hodnoty.
Všeobecné povinnosti užívania parku pre návštevníkov:
Návštevníci parku sú povinní
- riadiť sa týmto parkovým poriadkom, riadne a dostatočne sa s ním oboznámiť pred vstupom
do parku,
- parkový poriadok je zverejnený na území parku na informačných tabuliach, na webovom
sídle Mesta a v písomnej forme na Mestskom úrade Piešťany,
- správať sa tak, aby nadmerne nerušil iných návštevníkov parku,
- v prípade silného vetra opustiť areál parku, z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a poškodenia
majetku,
- akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom bezodkladne odstrániť,
- dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o zeleni, Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch, Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Piešťany o čistote mesta, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach
držania psov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o používaní pyrotechnických
výrobkov na zábavné účely a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za
záber verejného priestranstva.
V priestoroch parku je zakázané:
- odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak znečisťovať prostredie,
poškodzovať zeleň, stavebné prvky a príslušenstvo plôch zelene,
- rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať, či odcudziť,
- akokoľvek zasahovať do plôch zelene a spevnených plôch bez povolenia správcu,
- vchádzať do parku motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania, prevádzky a hliadok
Mestskej polície mesta Piešťany a Polície SR , pokiaľ vykonávajú hliadkovú činnosť,
- nechať voľne pobehovať psov,
- bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky, pútače,
- odchytávať, zraňovať a usmrcovať živočíchy nachádzajúce sa v parku, poškodzovať a ničiť
ich biotopy,
- zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom,
- používať zábavnú pyrotechniku, zápalné telesá, strelné zbrane vrátane vzduchoviek
- stanovať a nocovať,
- rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku, budiť verejné pohoršenie najmä používaním
alkoholu a iných omamných látok, spať na lavičkách a vykonávať telesnú potrebu,
- využívať parkový mobiliár na iné účely ako je určený.
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Dôležité upozornenia!
- akúkoľvek nepovolenú činnosť vykonávanú iným návštevníkom je možné nahlásiť Mestskej
polícii mesta Piešťany, správe alebo správcovi zelene,
- v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je vstup a pohyb v parku na vlastné
riziko,
- škodu spôsobenú na zeleni, mobiliárnom vybavení parku a komunikáciách je povinná
nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila,
- za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú za škodu zákonne zodpovedné, zodpovedajú ich
zákonní zástupcovia,
- za škody spôsobené zvieratami zodpovedá držiteľ zvieraťa alebo ten, kto zviera vedie,
- podmienky užívania parku právnickými a fyzickými osobami na iný účel ako ten, pre ktorý je
park obvykle určený si vyhradzuje Mesto Piešťany (typ podujatia, časové a priestorové
vymedzenie podujatia, maximálny počet osôb, spôsob ohlásenia, formu a obsah zmluvného
vzťahu) pri plnom rešpektovaní tohto parkového poriadku.
Kontrola a sankcie :
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto parkového poriadku vykonáva Mesto Piešťany
prostredníctvom Mestskej polície mesta Piešťany, Mestského úradu Piešťany – Odboru
životného prostredia a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Mestská polícia
mesta Piešťany je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní, v zmysle zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Základné údaje o parku:
Pažitský park
Rozloha parku:
Zaradenie:
Informácie:
Správa parku :

Správca parku :

0,89 ha
Plošný interakčný prvok (podľa projektu MÚSES sídelného útvaru
Piešťany)
Mesto Piešťany – Mestský úrad Piešťany
Námestie SNP č .3, 921 45 Piešťany
Tel.č.: 033/ 77 65 311
Služby mesta Piešťany
Valová č .44, Piešťany
Tel.č. : 033/79 14 101,79 14 103

Mestská polícia Piešťany : Teplická 103, 921 01 Piešťany
Tel.č. : stála služba 033/77 26 802
tiesňová linka č.159
Schválením tohto parkového poriadku sa ruší Parkový poriadok v Piešťanoch, ktorý bol
schválený uznesením MsZ č. 124/2005 dňa 01.07.2005.Tento parkový poriadok nadobúda
účinnosť dňa 01.06.2021.

Mgr. Peter Jančovič, PhD. v.r.
primátor mesta Piešťany
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