Detské ihrisko pri kultúrnom dome nekončí
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
uzavrelo 26. 10. 2006 nájomnú zmluvu s Materským
centrom Fifidlo na prenájom nebytového priestoru
v budove Kultúrneho domu na Agátovej ulici 16 v Stu
pave, nasledovnými dodatkami bola zmluva rozšírená
o prenájom pozemku pred kultúrnym domom, upra
vené ceny prenájmu a predĺženie nájomnej zmluvy do
26. 10. 2016.
Nájomca, zastúpený pani Katarínou Prevendarčí
kovou, bol telefonicky aj e-mailom upozornený na
blížiacu sa dobu ukončenia nájomnej zmluvy, k navr
hovanému osobnému stretnutiu neprišlo. Nájomca bol
taktiež písomne upozorňovaný na opakované neplne
nie úhrady faktúr za energie a prenájmu priestorov,
ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy. Nakoľko nájomca
opakovane nepreberal písomné zásielky, bolo mu ich
nakoniec nutné doručiť dňa 16. 1. 2017 v súčinnosti
s mestskou políciou. Nájomca následne vyjadril vôľu
darovať zariadenie detského ihriska mestu Stupava,
s podmienkou zabezpečovania jeho ďalšej prevádzky.
Na základe tejto informácie bola zástupkyňa mater
ského centra pozvaná e-mailom (3. 2. 2017) na pracov
né stretnutie ohľadom spôsobu ukončenia nájomného
vzťahu a zároveň bola požiadaná o dodanie podkladov
potrebných pre darovaciu zmluvu a prevádzkovanie
ihriska – špecifikácie jednotlivých predmetov, certi
fikátov k jednotlivým komponentom a ich ohodnotenie.
Zástupkyňa materského centra sa dostavila na pracov
né stretnutie 1. 3. 2017, kde oznámila, že požadované
dokumenty nevie dodať. Vedenie mesta Stupava si uve
domuje nedostatok detských ihrísk v meste, snahou
mesta nie je rušiť existujúce detské ihriská. Naopak,
snaží sa každoročne v meste budovať nové bezpečné
a certifikované detské ihriská.
Mesto Stupava je povinné dbať o bezpečnosť detí
a rodičov pohybujúcich sa na mestských detských
ihriskách. Na ihriskách v správe mesta Stupava sú umiest

nené výhradne certifikované konštrukcie pre hru detí,
prebieha na nich pravidelná sezónna údržba (likvidácia
odpadu, čistenie, kosenie), štyri krát ročne prevádzková
kontrola a raz ročne zákonná kontrola zo strany dodá
vateľa certifikovaných konštrukcií. V prípade potreby sú
bezodkladne zabezpečované opravy poškodených častí.
Detské ihriská v správe mesta Stupava majú zverejnené
prevádzkové hodiny, uzamykanie ihrísk mimo pre
vádzky zabezpečuje mestská polícia. Mesto Stupava za
bezpečovalo nad rámec zmluvných podmienok sezón
nu údržbu (kosenie, likvidáciu odpadu) aj na detskom
ihrisku Fifidlo pri kultúrnom dome.
V minulom roku mesto Stupava vybudované detské
ihrisko na Budovateľskej a Jilemnického ulici, revitali
zované bolo detské ihrisko v parku. Súčasťou týchto
aktivít bolo aj zakúpenie detských hračiek pre ihriská.
S ľútosťou musíme konštatovať, že zakúpené hračky sa
dnes v priestoroch detských ihrísk už nenachádzajú.
Napriek týmto negatívnym javom bude mesto Stupava
aj v roku 2017 pokračovať v avizovanom úsilí budova
nia nových detských ihrísk a doplňovaním komponen
tov zvyšovať atraktívnosť existujúcich. Vzhľadom na
finančné možnosti mesta bude tento proces prebiehať
každoročne po etapách.
Oceňujeme snahu Materského centra Fifidlo, ktoré
vlastnou komunitnou iniciatívou vybudovalo v roku
2011 detské ihrisko pri kultúrnom dome. Mesto Stupa
va má veľký záujem zabezpečiť kontinuitu obľúbeného
ihriska pri kultúrnom dome a zabezpečiť jeho riadnu
prevádzku. Nevyhnutné je však zosúladiť stav ihriska
so štandardmi prevádzky verejných detských ihrísk.
Roman Maroš
primátor mesta Stupava

V Stupave 3. 3. 2017

