
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
NÁVRH  

(Po zapracovaní pripomienok) 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.  ..../2013 

  
z  ......  februára 2013 

  
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 7a ods. 2 písm. f), 
§ 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. i) a n) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 29 ods. 1 písm. f)  Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) 
v prevádzkarňach  na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“) okrem prevádzkovej doby trhovísk a ambulantného predaja1 a  právnu úpravu 
ochrany verejného poriadku v súvislosti s činnosťou prevádzkarní na území mestskej 
časti. 

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť2 a na 

ktorý bolo vydané príslušným orgánom právoplatné rozhodnutie o účele 
využívania na maloobchod a služby3,  

b) podnikateľom 
1. osoba zapísaná v obchodnom registri,4 
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,5 
3. osoba, ktorá podniká  podľa osobitných predpisov,6 

                                                 
1 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
2 § 17 ods. 1, 2 a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
3 napr. právoplatné kolaudačné rozhodnutie o účele využívania na maloobchod vydané príslušným stavebným úradom 
4 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
5 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
6 Napr. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe 
pozvánok alebo klubových kariet, 

d) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom 
k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb, 

e) osobitná prevádzková doba časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská 
činnosť nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby, 

f) hudobnou produkciou hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, 
reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba 
alebo koncertné vystúpenie, 

g) nočným časom časový úsek dňa od 22.00 h do 06.00 h7,  
h) rušením nočného kľudu, najmä expozícia obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi 

hluku, infrazvuku alebo vibrácii, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú 
v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzkarne v takej miere, že prekročí 
prípustné hodnoty pre noc ustanovené osobitným právnym predpisom7. 

 
 

Všeobecná prevádzková doba 
 

§ 3 
Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní obchodných živností 

 
(1) Prevádzková doba prevádzkarní  obchodných živností pri predaji tovaru sa 

určuje takto: 
a) prevádzkarne, v ktorých sa predávajú základné potravinové články, 

doplnkový sortiment a darčekové predajne, priemyselný, spotrebný 
a drobný tovar, kvetinárstva, 
pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h, 

b) prevádzkarne charakteru obchodných domov a supermarketov 
pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h. 

(2) Prevádzková doba prevádzkarní  obchodnej živnosti pri pohostinskej činnosti sa 
určuje takto: 

                  pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h.  
(3) Prevádzková doba pre vonkajšiu prevádzku prevádzkarní obchodnej živnosti pri 

pohostinskej činnosti (ďalej len „exteriérové sedenie“) sa určuje takto: 
pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie. 

 
§ 4 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní živností po skytujúcich služby 
 

(1) Prevádzková doba prevádzkarní živností poskytujúcich služby ubytovacích 
zariadení a zariadení hotelových služieb, čerpacie stanice pohonných hmôt, 
prenajímanie motorových vozidiel a prenajímanie garáži a odstavných plôch pre 
motorové vozidlá8, sa určuje takto: 

                   pondelok až nedeľa od 00.00 h do 24.00 h, 
 
 

                                                 
7 vyhláška č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
neskorších predpisov. 
8 Ak sa popri prenájme garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, 
alebo ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel. 
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(2) Prevádzková doba prevádzkarní živností poskytujúcich služby:  
a) osobnej povahy (kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra) sa určuje 

takto: 
pondelok až sobota od 06.00 h do 22.00 h, 

b) osobnej povahy (regenerácia a rekondícia) sa určuje takto: 
pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h. 

(3) Prevádzkarne, v  ktorých sa poskytujú služby neuvedené v odsekoch 1 a 2, najmä  
videopožičovne, internetové služby, videohry, čistiarne, fotolab, cestovné 
kancelárie, sa určuje takto: 

                 pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h. 
 

§ 5 
Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní výrobných ž ivností 

 
  Prevádzková doba prevádzkarní výrobných živností sa určuje takto: 
  pondelok až piatok od 08.00 h do 18.00 h 
  sobota od 08.00 h do 13.00 h. 

 
§ 6 

Spolo čné ustanovenia pre všeobecnú prevádzkovú dobu 
 

(1) Podnikateľ je povinný ohlásiť mestskej časti prevádzkovú dobu prevádzkarne 
v rámci všeobecnej prevádzkovej doby pre jednotlivý druh prevádzkovej činnosti 
a prevádzkovú dobu exteriérového sedenia prevádzkarne v rámci všeobecnej 
prevádzkovej doby písomne najmenej 5 dní pred otvorením prevádzkarne. 
Ohlásenie musí obsahovať tieto údaje: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, 
IČO, názov, adresu, účel využitia prevádzky, prevádzkovú dobu prevádzky.  

(2) Mestská časť potvrdí ohlásenie všeobecnej prevádzkovej doby, ktoré obsahuje 
údaje podľa § 6 ods. 1 nariadenia.  

(3) Podnikateľ môže prevádzkovať prevádzkareň len na základe a v medziach 
potvrdeného ohlásenia prevádzkovej doby prevádzky, s právoplatným 
rozhodnutím príslušného orgánu o účele využívania priestorov prevádzkarne na 
maloobchod alebo služby a v rámci splnenia podmienok pre všeobecnú 
prevádzkovú dobu podľa § 3 až 5 nariadenia. 

(4) Podnikateľ môže prevádzkovať exteriérové sedenie len na základe a v medziach 
potvrdeného ohlásenia prevádzkovej doby exteriérového sedenia a v rámci 
splnenia podmienok pre všeobecnú prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie 
podľa § 3 ods. 3 nariadenia. 

 
Osobitná prevádzková doba  

 
§ 7 

Osobitná prevádzková doba prevádzkarne 
 

(1) Mestská časť môže na základe žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú 
dobu  prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej v § 3 až 
5 tohto nariadenia.  
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(2) Podnikateľ doloží k žiadosti o určenie osobitnej prevádzkovej doby 
prevádzkarne protokol odborne spôsobilej osoby9 preukazujúci, že v prevádzkarni 
nedochádza k prekročeniu prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií 
v referenčnom čase večer a noc.7 

(3) Mestská časť určí osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne spravidla na neurčitú 
dobu. 

(4) Mestská časť môže zrušiť určenú osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne, 
najmä ak v dôsledku prevádzky prevádzkarne opakovane v priebehu 90 dní dôjde: 

a) k porušovaniu verejného poriadku napríklad rušením nočného kľudu alebo 
poškodzovaniu životného prostredia, ktoré sa preukazujú najmä 
opodstatneným služobným výjazdom Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) k meraním preukázanému prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich 
veličín hluku, infrazvuku a vibrácií pre noc,7 alebo 

c) k porušovaniu určenej osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne.   
(5) Podnikateľ môže opätovne požiadať mestskú časť o určenie osobitnej 

prevádzkovej doby prevádzkarne najskôr po šiestich mesiacoch od zamietnutia 
predchádzajúcej žiadosti o určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne 
alebo zrušenia  určenej osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne podľa odseku 
4. 

(6) Podnikateľ môže prevádzkovať prevádzkareň nad rozsah všeobecnej 
prevádzkovej doby podľa § 3 až 5 nariadenia len na základe a v medziach určenia 
osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne. 

 
§ 8  

Osobitná prevádzková doba pre exteriérové sedenie 
 
(1) Mestská časť môže na základe žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú 

dobu pre exteriérové sedenie nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby (§ 3 ods. 
3) bez hudobnej produkcie nasledovne: 
pondelok až štvrtok a nedeľa od 8.00 h do 24.00 h, 
piatok a sobota od 8.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa. 

(2) Podnikateľ môže prevádzkovať exteriérové sedenie nad rozsah všeobecnej 
prevádzkovej doby podľa § 3 ods. 3 nariadenia len na základe a v medziach 
určenia osobitnej prevádzkovej doby pre exteriérové sedenie. 

(3) Pre zrušenie osobitnej prevádzkovej doby pre exteriérové sedenie a opätovné 
požiadanie o osobitnú prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie sa primerane 
použijú ustanovenia o osobitnej prevádzkovej dobe prevádzkarne.  

 
§ 9 

Jednorazová osobitná prevádzková doba prevádzkarne 
 

(1) Mestská časť môže na základe písomného ohlásenia podnikateľa 
určiť jednorazovú osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne pri organizovaní 
neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť. Podnikateľ je povinný 
doručiť mestskej časti ohlásenie najneskôr dva pracovné dni pred konaním akcie. 
Mestská časť bez zbytočného odkladu určí jednorazovú osobitnú prevádzkovú 

                                                 
9 Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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dobu prevádzkarne alebo vydá nesúhlasné stanovisko k určeniu jednorazovej 
osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne. 

(2) Podnikateľ môže uskutočňovať neverejnú spoločenskú akciu pre uzavretú 
spoločnosť len na základe určenia jednorazovej osobitnej prevádzkovej doby 
prevádzkarne. 

 
§ 10 

Ďalšie povinnosti podnikate ľa 
 

(1) Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť mestskej časti prevádzkovú dobu 
prevádzkarne alebo trvalú zmenu prevádzkovej doby prevádzkarne najmenej päť 
pracovných dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením trvalej zmeny 
prevádzkovej doby prevádzkarne.  
Dočasnú zmenu prevádzkovej doby v rámci ohlásenej resp. povolenej 
prevádzkovej doby, ktorá netrvá viac ako 30 dní, je podnikateľ povinný viditeľne 
označiť najmenej 24 hodín vopred na prevádzkarni na mieste, kde je uvedená 
prevádzková doba, a v označení uvedie v čom dočasná zmena spočíva. Dočasná 
zmena prevádzkovej doby sa na mestskej časti neohlasuje.10 

(2) Potvrdené ohlásenie o všeobecnej prevádzkovej dobe prevádzkarne, určenie 
osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne, určenie jednorazovej zmeny 
prevádzkovej doby prevádzkarne, potvrdené ohlásenie o všeobecnej prevádzkovej 
dobe pre exteriérové sedenie a určenie osobitnej prevádzkovej doby pre 
exteriérové sedenie musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom 
k nahliadnutiu. 

(3) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v rámci ochrany verejného poriadku 
nedochádzalo v nočnom čase k rušeniu nočného kľudu najmä tým, že expozícia 
obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácii, ktoré sa 
používajú alebo prevádzkujú v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzkarne, 
prekročí prípustné hodnoty pre noc ustanovené osobitným právnym predpisom.7  

 
§ 11 

Kontrolná činnos ť  
 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 
a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
§ 12 

Sankcie 
 

(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného 
predpisu.11 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 
osobitných predpisov.12 

                                                 
10 V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je 
uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím 
prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň. 
11 V zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638 eur. 
12 V zmysle § 46 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno za 
tieto priestupky uložiť pokutu do 33 eur. 
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§ 13 
Prechodné ustanovenia 

 
(1) Potvrdenia o prevádzkovej dobe, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto 

nariadenia a sú v súlade so všeobecnou prevádzkovou dobou prevádzkarne 
podľa tohto nariadenia zostávajú v platnosti. 

(2) Podnikatelia, ktorých  prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto 
nariadením,  sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s nariadením. 

 
§ 14 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

 
§ 15 

 Účinnos ť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2013. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     PhDr. Tatiana Ros ová 
                                                                                    starostka mestskej časti 

                                                                                     
 

 
 
 


