
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, máj 2008 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 6. mája 2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 13. mája 2008 
 
 

P r e r okovan ie  
protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane 
obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 
z 27. marca 2007 a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. ...../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2007 z 27. marca 2007 
 ______________________________________________________________ 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto protest 
prokurátora a všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
.../2008 podľa predloženého návrhu. 
 

 Zodpovedný:                     Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti  

 - v materiáli  

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- protest prokurátora 
- návrh VZN 
- úplné znenie VZN 
- dôvodovú správu 
 

 
  



 
 

Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
 
A:      č i a s t o č n e     v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva 
pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 z 27. marca 2007 
 
 
B:      s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2005 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred 
hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 z 27. marca 2007 
s účinnosťou od ............ 2008, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
     Dňa 10. 03.2008 prijala Mestská časť Bratislava-Staré Mesto protest prokurátora  proti 
všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2005 z 19. apríla 
2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva 
pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 z 27. marca 2007. 
     Vzhľadom na termín už zvolaného zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na 1. apríla bolo dňa 14.03.2008 listom č. 13936/31978/sprč/2008 
prokurátorke oznámené, že protest bude prerokovaný na zasadnutí 13. mája 2008. 
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2005 bolo prijaté na 
základe: 

1. § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (obec pri výkone samosprávy najmä plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa 
a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb a spravuje trhoviská). 

2. § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene 
s doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je obec oprávnená všeobecne záväzným 
nariadením alebo rozhodnutím na svojom území alebo v určitých častiach svojho územia 
obmedziť na ochranu pred hlukom a vibráciami prevádzku zdrojov hluku a vibrácií vrátane 
verejnej produkcie hudby, ktorej dôsledkom je obťažovanie ľudí. Tento zákon bol zrušený 
a dňom 01.09.2007 ho nahrádzal zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý podobné oprávnenie 
obci už nepriznal. 

     Na druhej strane treba povedať, že § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení (obec pri 
výkone samosprávy zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosť, 
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste) 
priznáva obci nariadením zakázať alebo obmedziť hudobnú produkciu tak, aby nebol rušený 
nočný kľud. V tejto časti vykonaním opráv vo všeobecne záväznom nariadení vyhovujeme 
protestu prokurátora. 
     Pokiaľ sa jedná o právo obce určiť nariadením pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb upriamujeme pozornosť na Krátky slovník slovenského jazyka 4, doplnené 
a upravené vydanie, kde výraz pravidlo je vysvetlené: 

1. predpis, ustanovenie, ktorými sa treba spravovať: pravidlá hry, pravidlá slušnosti, pravidlá 
cestnej premávky, pravidlá slovenského pravopisu, pravidlo pravej ruky 

2. poznaná zákonitosť, zákl. poučka, v kt. ju vyj.: matematické pravidlá 
3. prijatá zásada, zvyk, obyčaj: životné pravidlo, pravidlá spolunažívania  

• výnimka potvrdzuje pravidlo. 
     Na základe uvedeného Miestne zastupiteľstvo určilo pravidlá času predaja v obchode 
a prevádzky služieb, za ktorých si môže podnikateľ určiť vlastnú prevádzkovú dobu. 
     Oznamovacia povinnosť s legitimáciou svojej osoby voči mestskej časti (preukazujúc 
oprávnenie podnikateľa podnikať v tej ktorej oblasti) nie je „uzurpáciou“ právomoci mestskej 
časti, ale je základom spolupráce pri vykonávaní podmienok na zásobovanie mestskej časti, ako aj 
na zabezpečenie verejného poriadku a usmerňovanie ekonomickej činnosti v mestskej časti. 
 
 
 
 



     Mestská časť týmto nariadením nepovoľuje podnikanie, nepovoľuje prenajímanie ani 
vlastníctvo nebytových priestorov, nepovoľuje komodity, nepovoľuje zamestnancov, len 
registruje, či má podnikateľ predajnú a prevádzkovú dobu v rámci pravidiel, ktorými zabezpečuje 
verejný poriadok na svojom území. 
     Vzhľadom na uvedené navrhujeme v tejto časti protestu prokurátora nevyhovieť a ponechať 
všeobecne záväzné nariadenie navrhovaných zmien v platnosti. 
 


