
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

č. 8/2008     
zo 4. novembra 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 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 z 13. mája 2008 
 
 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 4 ods. 3 písm. i) a n), § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa čl. 29 písm. h)  
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

 
 
 

Čl. I 
 
          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 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2008 z 13. mája 2008  sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V preambule sa slová „čl. 6 ods. 2 písm. s) bod. 4“ nahrádzajú slovami „čl. 29 písm. h)“. 
 

2. V § 4 sa dopĺňa nový odsek 5 znenia:  
             „(5) V prípade hluku šíriaceho sa z prevádzkarne mestská časť písomne vyzve 

podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu, nie dlhšiu ako tri 
kalendárne dni. V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, mestská 
časť rozhodnutím zakáže hudobnú produkciu vo večernom čase na dobu 6 mesiacov od 
právoplatnosti rozhodnutia. V opodstatnených prípadoch môže mestská časť postupovať 
podľa § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“. 

 
3. V § 5 ods. 5 sa za slovo „nápravu“ dopĺňajú slová „, nie dlhšiu ako tri kalendárne dni“ 

a slová „zakáže hudobnú produkciu v nočnom čase“ sa nahrádzajú slovami „upraví 
prevádzkovú dobu do 22.00 h“. 
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4. V § 5 odsek 6 znie:  
      „(6) Pre obnovenie prevádzkovej doby spred času vydania rozhodnutia starostu je 

podnikateľ povinný predložiť doklady uvedené v  ods. 2 písm. b) a  c) tohto paragrafu.“. 
 
5. V § 5 odsek 7  znie:  
      „(7) V prípade zistenia nedodržiavania prevádzkovej doby (nad rámec), ktorú podnikateľ  

oznámil mestskej časti, mestská časť písomne vyzve podnikateľa k zjednaniu nápravy, 
pričom určí lehotu na nápravu nie dlhšiu ako tri kalendárne dni. V prípade, že podnikateľ 
nápravu nezjedná a opätovne poruší prevádzkovú dobu, mestská časť rozhodnutím 
v opodstatnených prípadoch môže upraviť po ukončení správneho konania prevádzkovú 
dobu do 22.00 h na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. V opodstatnených 
prípadoch môže mestská časť  postupovať podľa § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších  predpisov.“. 

 
6. V § 5 odsek 8 znie:  
      „(8) Pre obnovenie prevádzkovej doby spred času vydania rozhodnutia starostu je   

podnikateľ povinný predložiť doklady uvedené v  ods. 2 písm. c) tohto paragrafu.“.   
 

7. Vkladá sa nový § 5a znenia:  
                                                   „§ 5a 
       Pravidlá určovania prevádzkovej doby exteriérového sedenia“. 
 
8. V § 5a sa vkladá odsek 1 znenia:  
      „(1) V prípade, že prevádzkareň má zriadené exteriérové sedenie, toto môže byť 

prevádzkované v nedeľu až štvrtok v čase od 08.00 – 24.00 h, v piatok a sobotu v čase od 
08.00 – 01.00 h nasledujúceho dňa, nie však dlhšie ako do potvrdenej prevádzkovej doby 
prevádzkarne.“. 

 
      9. V § 5a sa vkladá odsek 2 znenia:  
            „(2) Exteriérové sezónne sedenie podnikateľ môže prevádzkovať iba pod podmienkou, že 

hluk a hudobná produkcia z prevádzkarne do vonkajšieho prostredia a do obytných 
miestností susediacich s prevádzkarňou nepresahuje prípustnú hladinu hluku1, dodržiava 
príslušné právne predpisy a preukáže sa potvrdením mestskej časti  o splnení podmienok 
pre prevádzkovú dobu exteriérového sedenia.“. 

 
10. V § 5a sa vkladá odsek 3 znenia:  
     „(3) V sezónnom exteriérovom sedení je zakázané používať hudobnú produkciu.“ . 
 
11. V § 6 ods. 5 sa za slovo „ods. 5“ dopĺňajú slová „ a ods. 7“. 
 
12. V § 6 ods. 6 sa vkladá druhá veta, ktorá znie: 
      „Prevádzkareň musí byť technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečená 

tak, aby hluk nezasahoval do vonkajšieho prostredia.“ 
 
13. V § 6 ods. 7 sa slová „v prevádzkarni“  nahrádzajú slovami „z prevádzkarne“. 
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14. V § 6 ods. 7 sa pred slovo „okolí“ vkladá slovo „bezprostrednom“. 
 
15. V § 6 ods. 7 sa za slovo „kľudu“ vkladajú slová „zákazníkmi prevádzkarne“. 
 
16. V § 8 ods. 1 sa slová „do výšky 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „v prípade nesplnenia 

povinností podľa § 6 tohto nariadenia vo výške nie nižšej ako 50 000,-- Sk (1 659,69 
€)18a“. 

 
17. Dopĺňa sa nová poznámka pod čiarou 18a, ktorá znie: 
      „18a) prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk.“ . 
 

      18. V § 10 sa vkladá nový odsek 4 znenia:  
            „(4) Potvrdenia o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia  zostávajú 

v platnosti.“ 
 
      19. V § 10 sa vkladá nový odsek 5 znenia:  
            „(5) Podnikatelia, voči ktorým je v súčasnosti vedené správne konanie z dôvodu 

nedodržania prevádzkovej doby, sú povinní po ukončení správneho konania, ktoré 
preukázalo, že k porušeniu došlo, predložiť mestskej časti doklady v súlade s § 5 ods.2 
písm. c) tohto nariadenia.“. 

 
      20. V § 10 sa vkladá nový odsek 6 znenia:  
            „(6) Podnikatelia, voči ktorým je v súčasnosti vedené správne konanie z dôvodu rušenia 

nočného kľudu, sú povinní po ukončení správneho konania, ktoré preukázalo, že 
k porušeniu došlo, k obnoveniu prevádzkovej doby predložiť k oznámeniu o prevádzkovej 
dobe doklady v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) a e), resp. § 5 ods. 2 písm. b) a c) tohto 
nariadenia.“ . 

 
 

Čl. II  
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. decembra 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                          starosta mestskej časti 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 schválilo Miestne zastupiteľstvo 4. novembra 2008 
uznesením č. 112/2008.  
 
Spracoval: Ing. Karol Pancza 


