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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: 

Naše číslo 
10717/52921/2015/DŽV/Lau 

Vybavuje/linka 
Lauko Vladimír, lng/59246311 

Odpoveď - Úprava prevádzkových hodín Apollon klubu na Panenskej ul.- Petícia 

Bratislava 
17.12.2015 

Dňa 4.11 .2015 bolo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručené podanie označené ako 

„Petícia za obmedzenie prevádzkových hodín nočného klubu APOLLON na Panenskej ulici v Bratislave", 

v ktorom žiadate o prehodnotenie určenia prevádzkovej doby prevádzkarne APOLLON club, Panenská 24, 

Bratislava. Dňa 13.11 .2015 bolo uvedené podanie zaevidované v centrálnej evidencii ako petícia č . 7/2015. 

V petícií vyjadrujete nesúhlas s otváracími hodinami klubu APOLLON a rušením nočného pokoja 

obyvateľov Panenskej a štetinovej ulice. 

K petícii uvádzam nasledovné: 

Právna regu lácia pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb je obsiahnutá vo 

všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len 

„VZN"). VZN reguluje v súvislosti s prevádzkovaním pohostinskej živnosti prevádzkovú dobu prevádzkarne 

(ďa lej aj „pevná prevádzkareň") a prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie, pričom pri oboch pojednáva o 

všeobecnej prevádzkovej dobe (do 22.00 h), pre ktorú je ustanovený ohlasovací režim aj osobitnej 

prevádzkovej dobe (po 22.00 h), pre ktorú je ustanovený povoľovac í režim. 

Všeobecnú prevádzkovú dobu prevádzkarní obchodnej živnosti pri pohostinskej činnosti ustanovuje 

§ 3 ods. 2 VZN nasledovne: „Prevádzková doba prevádzkarní obchodnej živnosti pri pohostinskej čin nosti 

sa určuje takto: pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h." 

Osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarní ustanovuje§ 7 ods. 1 VZN, podľa ktorého: „Mestská časť 

môže na základe žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne nad rámec 

všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej v § 3 až 5 tohto nariadenia." Pre osobitnú prevádzkovú dobu 

prevádzkarne (ako aj osobitnú prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie) sa uplatňuje povoľovací režim, 

ktorý sa uskutočňuje pri aplikácii zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. O určení osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne sa rozhoduje rozhodnutím, 

ktoré musí spíňať náležitosti podľa § 46 a 47 správneho poriadku. 
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Pokiaľ ide o prevádzkovú dobu prevádzkarne APPOLON club, na adrese Panenská 24, 811 03 

Bratislava, mestská časť na základe žiadosti podnikateľa určila osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne 

nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby a to nasledovne: Pondelok, Utorok, štvrtok: 18:00 h. - 03:00 h., 

Streda: 18.00 hod. - 05.00 hod., Piatok, Sobota: 20:00 h. - 05:00 hod., Nedeľa : 20:00 hod. - 01 :00 hod. 

Odobratie osobitnej prevádzkovej doby určenej nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby resp. 

skrátenie osobitnej prevádzkovej doby sa uskutočňuje v správnom konaní. Mestská časť Bratislava - Staré 

Mesto začne správne konanie vo veci odobratia resp. skrátenia osobitej prevádzkovej doby prevádzkarne 

určenej nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby po nazhromaždení potrebných dôkazov, najmä že 

expozícia obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo 

prevádzkujú v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzkarne, prekročí prípustné hodnoty pre noc 

ustanovené osobitným predpisom. Za účelom obstarania dôkazu o expozícii obyvateľstva a ich prostredia 

zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibráci í, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej alebo 

exteriérovej časti prevádzkarne mestská časť Bratislava - Staré Mesto zabezpečí meranie hluku vo Vašom 

obytnom prostredí prostredníctvom zamestnanca mestskej časti Bratislava - Staré Mesto: Ing. Vladimíra 

Lauka, tel. : +421 (2)59246311, e-mail: vladimir.lauko@staremesto.sk. Týmto by sme si Vás dovoli li požiadať 

o kontaktovanie uvedeného zamestnanca v súvislosti so zabezpečením merania vo Vašom obytnom 

prostredí . 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zároveň pripravuje novú koncepciu pravidiel prevádzkovej 

doby prevádzkarní a exteriérových sedení a ochrany verejného poriadku na území mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto, a to aj v záujme predchádzania s rušením nočného kľudu a súvisiacich 

problémov. 

S pozdravom 

Spracoval: Ing. Vladimír Lau~o ....<" ~ 

JUDr. Zuzana ČiJrniková 
Overil: Ing. Vi liam Denko 
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