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časti Bratislava-Staré Mesto 
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č. kancelárie:  204 
 
 
 
 
 
 
POUČENIE: 
 
 V súlade s § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba  do 
11.09.2016 voči návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť pripomienku 
k návrhu v písomnej forme, elektronickej na adresu zuzana.ciernikova@staremesto.sk,  
alebo ústne do zápisnice v kancelárii spracovateľa č. 204. 
 
 Pripomienkou označenou menom a adresou pripomienkujúceho možno navrhnúť 
a zdôvodniť 
 
a) nový text konkrétneho ustanovenia nariadenia, 
b) úpravu textu doplnením, zmenou, vypustením alebo spresnením pôvodného textu. 
 

Na ostatné podnety, najmä ak nie sú zdôvodnené, nemusí mestská časť prihliadať. 
 

  
 
 
 
 



 
Návrh 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č.  .../2016 
  

z ... september 2016 
  

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. 1 písm. 
b) a 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. h), 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 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej aj „prevádzková doba“) 
v prevádzkarňach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“) a právnu úpravu ochrany verejného poriadku v súvislosti s činnosťou 
prevádzkarní na území mestskej časti a zdravých podmienok a zdravého spôsobu 
života obyvateľov mestskej časti. 

(2) Nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkovú dobu kín, divadiel, koncertných 
siení, galérií a múzeí, služieb poskytovaných mediátormi a pri výkone povolaní podľa 
§ 3 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
a prevádzkovú dobu trhových miest.  

 
§ 2 

Základné pojmy 
 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť1,  
b) podnikateľom 

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

                                                
1 Napríklad § 17 ods. 1, 2 a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov. 
2 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
3 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 



c) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom 
k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb, 
d) hudobnou produkciou hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, 
reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba 
alebo koncertné vystúpenie, 
e) kasínom prevádzkareň, ktorej definičné znaky vymedzuje osobitný predpis5, 
f) herňou prevádzkareň, ktorej definičné znaky vymedzuje osobitný predpis5, 
g) bytom obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom 
usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie6, 
h) dvorom pozemok obkolesený stavbou alebo pozemok, na ktorý vedie vstup 
z ulice,  alebo iného verejného priestranstva a nie je ulicou, námestím alebo 
nábrežím, pričom z neho vedie vstup do aspoň jedného bytu alebo na ktorý ústi okno 
z aspoň jedného bytu, 
i) nočným časom časový úsek dňa od 22.00 h do 06.00 h7,  
j) rušením nočného kľudu, najmä expozícia obyvateľov a ich prostredia zdrojmi 
hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej 
alebo exteriérovej časti prevádzkarne v takej miere, že prekročí prípustné hodnoty 
pre noc ustanovené osobitným právnym predpisom7,  
k) podzemné podlažie: podlažie, ktorého strop je po celom obvode zo všetkých strán 
v úrovni alebo pod úrovňou terénu v okolí domu, v ktorom je prevádzkareň 
umiestnená.  
 

§ 3 Pravidlá času predaja v obchode  
 
Rozpätie času predaja prevádzkarne sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 
h do 22.00 h. 

 
§ 4 Pravidlá času prevádzky služieb  

 
(1) Rozpätie všeobecnej prevádzkovej doby v prevádzkarni poskytujúcej 

pohostinské služby 
a) sa s výnimkou podľa písm. b) určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 07.00 h do 
22.00 h, 
b) v ubytovacom zariadení kategórie hotel8 s výnimkou prevádzkarne podľa § 4 ods. 
9 písm. b) a c) nariadenia sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 00.00 h do 24.00 
h.  
 

(2) Rozpätie osobitnej prevádzkovej doby v prevádzkarni poskytujúcej 
pohostinské služby sa určuje v dňoch nedeľa až štvrtok od 22.00 h do 24.00 h 

                                                                                                                                                   
4 Napríklad 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. 
5 Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
6 § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.  
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 Vyhláška č. 277/2008 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 



a v dňoch piatok a sobota od 22.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, ak nie je 
v nariadení ustanovené inak.  
 

(3) Prevádzkareň poskytujúcu pohostinské služby možno prevádzkovať v rámci 
osobitnej prevádzkovej doby podľa ods. 2 v prípade splnenia týchto technických 
podmienok:  
a) v prevádzkarni sa nachádzajú okná a výklady bez možnosti otvárania, čo 
podnikateľ preukazuje fotodokumentáciou, 
b) prevádzkareň je vybavená prevádzkyschopnou vzduchotechnikou, ktorá spĺňa 
príslušné normy vzťahujúce sa k nútenému vetraniu prevádzkarne, čo podnikateľ 
preukazuje projektom vzduchotechniky potvrdeným projektantom a dokladom o 
funkčnej skúške zrealizovanej vzduchotechniky, 
c) vstup pre zákazníkov do prevádzkarne sa uskutočňuje cez pevné zádverie 
s dvoma dverami, čo podnikateľ preukazuje fotodokumentáciou. 

 
(4) Rozpätie osobitnej prevádzkovej doby v prevádzkarni poskytujúcej 

pohostinské služby nachádzajúcej sa na podzemných podlažiach sa určuje v 
dňoch pondelok až nedeľa od 22.00 h do 04.00 h nasledujúceho dňa, ak nie je 
v nariadení ustanovené inak. 
 

(5) Prevádzkareň poskytujúcu pohostinské služby možno prevádzkovať v rámci 
osobitnej prevádzkovej doby podľa ods. 4 v prípade splnenia týchto technických 
podmienok:  
a) v prevádzkarni sa nachádzajú okná a výklady bez možnosti otvárania, čo 
podnikateľ preukazuje fotodokumentáciou, 
b) prevádzkareň je vybavená prevádzkyschopnou vzduchotechnikou, ktorá spĺňa 
príslušné normy vzťahujúce sa k nútenému vetraniu prevádzkarne, čo podnikateľ 
preukazuje projektom vzduchotechniky potvrdeným projektantom a dokladom o 
funkčnej skúške zrealizovanej vzduchotechniky; používať priame vetranie oknami do 
anglických dvorčekov je zakázané. 

 
(6) Rozpätie osobitnej prevádzkovej doby v prevádzkarni poskytujúcej 

pohostinské služby nachádzajúcej sa na lodi kotviacej pri nábreží Dunaja sa určuje v 
dňoch pondelok až nedeľa od 22.00 h do 04.00 h nasledujúceho dňa. 

 
(7) Prevádzkareň poskytujúcu pohostinské služby možno prevádzkovať v rámci 

osobitnej prevádzkovej doby podľa ods. 6 v prípade splnenia týchto technických 
podmienok:  
a) v prevádzkarni sa nachádzajú okná a výklady bez možnosti otvárania smerom 
k brehu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, čo podnikateľ preukazuje 
fotodokumentáciou, 
b) prevádzkareň je vybavená prevádzkyschopnou vzduchotechnikou, ktorá spĺňa 
príslušné normy vzťahujúce sa k nútenému vetraniu prevádzkarne, čo podnikateľ 
preukazuje projektom vzduchotechniky potvrdeným projektantom a dokladom o 
funkčnej skúške zrealizovanej vzduchotechniky. 
 
 

(8) Rozpätie prevádzkovej doby v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské služby 
v prípade, že vstup do prevádzkarne vedie z dvora, z prevádzkarne na dvor ústi 
aspoň jedno okno s možnosťou otvárania alebo vstup do prevádzkarne vedie cez 



priestor bytového domu sa s výnimkou poskytovania služieb podľa ods. 1 písm. b) 
určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h.  

 
(9) Rozpätie prevádzkovej doby v prevádzkarni, v ktorej sa prevádzkujú hazardné 

hry sa v prípade: 
a) kasína určuje od 00.00 h do 24.00 h, 
b) herne určuje od 08.00 h do 22.00 h, 
c) prevádzkarne, ktorá nie je kasínom ani herňou určuje od 08.00 h do 22.00 h.  
 

(10) Rozpätie prevádzkovej doby služieb zariadení slúžiacich na regeneráciu 
a rekondíciu a športových zariadení sa: 
a) s výnimkou podľa písm. b) určuje od 06.00 h do 24.00 h, 
b) v bytových domoch určuje od 08.00 h do 22.00 h. 
 

(11) Rozpätie prevádzkovej doby v prevádzkarni zariadenia spoločného 
stravovania9 s výlučným priamym predajom na verejne prístupné miesto (predaj cez 
okienko) sa určuje od 06.00 h  do 24.00 h. 
 

(12)  Rozpätie prevádzkovej doby  
a) služieb ubytovacích zariadení9, čerpacích staníc pohonných hmôt, prenajímania 
motorových vozidiel a prenajímania garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá - 
ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, 
alebo ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, sa určuje v dňoch pondelok 
až nedeľa od 00.00 h do 24.00 h.  
b) ostatných služieb okrem služieb podľa § 4 ods. 1 až 9 a ods. 10 písm. a) sa určuje 
v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h.  
 

(13) Rozpätie prevádzkovej doby pre vonkajšiu prevádzku prevádzkarne 
poskytujúcej  pohostinské služby (ďalej len „exteriérové sedenie“) nachádzajúcu sa  
a) mimo dvora sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 h do 23.00 h bez 
hudobnej produkcie, 
b) vo dvore sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h bez 
hudobnej produkcie. 
 

§ 5 
Spoločné ustanovenia pre prevádzkovú dobu a ďalšie povinnosti podnikateľa 
 
(1) Podnikateľ je povinný ohlásiť mestskej časti prevádzkovú dobu prevádzkarne 

v rámci prevádzkovej doby pre jednotlivý druh prevádzkovej činnosti písomne 
najmenej 30 dní pred začatím poskytovania služieb a predaja v prevádzkarni. V 
ohlásení prevádzkovej doby prevádzkarne podnikateľ uvedie: obchodné meno, 
sídlo/miesto podnikania, IČO, názov, adresu, účel využitia prevádzkarne, určenie 
nebytového priestoru, v ktorom sa nachádza prevádzkareň, situačný nákres 
a stručný popis prevádzkarne, deň začatia prevádzkovania prevádzkarne, 
prevádzkovú dobu prevádzkarne.  

(2) Podnikateľ je povinný ohlásiť mestskej časti prevádzkovú dobu pre exteriérové 
sedenie písomne najmenej 5 dní pred začatím prevádzkovania exteriérového 
sedenia. V ohlásení prevádzkovej doby exteriérového sedenia podnikateľ uvedie: 
                                                
9 § 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, názov, adresu, účel využitia 
prevádzkarne a určenie nebytového priestoru, v ktorom sa nachádza prevádzkareň, 
ku ktorej sa exteriérové sedenie zriaďuje, umiestnenie exteriérového sedenia, deň 
začatia prevádzkovania exteriérového sedenia a prevádzkovú dobu exteriérového 
sedenia.   

(3) Mestská časť potvrdí ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne, ktoré 
obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 a v prípade ohlásenia osobitnej prevádzkovej doby 
prevádzkarne podľa § 4 ods. 2, 4 alebo 6 nariadenia mestská časť potvrdí ohlásenie, 
ak podnikateľ preukáže, že prevádzkareň spĺňa technické podmienky vyžadované 
podľa § 4 ods. 3, § 4 ods. 5 resp. § 4 ods. 7 nariadenia. Mestská časť potvrdí 
ohlásenie prevádzkovej doby pre exteriérové sedenie, ktoré obsahuje údaje podľa § 
5 ods. 2 nariadenia. Ak podnikateľ ohlási začiatok prevádzkovej doby nad 
nariadením určené rozpätie, mestská časť potvrdí prevádzkovú dobu na nariadením 
určenej maximálnej hranici. Ak podnikateľ ohlási koniec prevádzkovej doby nad 
nariadením určené rozpätie, mestská časť potvrdí prevádzkovú dobu na nariadením 
určenej maximálnej hranici. 

(4) Podnikateľ môže prevádzkovať prevádzkareň len na základe ohlásenia 
prevádzkovej doby prevádzkarne, s právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu 
o účele využívania priestorov prevádzkarne, ktorý je v súlade s uskutočňovaným 
druhom predaja alebo poskytovania služieb a v rámci splnenia podmienok pre 
prevádzkovú dobu podľa § 3 až 5 nariadenia. Podnikateľ môže prevádzkovať 
exteriérové sedenie len na základe ohlásenia prevádzkovej doby exteriérového 
sedenia a v rámci splnenia podmienok pre prevádzkovú dobu pre exteriérové 
sedenie podľa § 4 ods. 13 nariadenia. Exteriérové sedenie nemôže byť 
prevádzkované nad rozsah prevádzkovej doby prevádzkarne, ku ktorej je zriadené.  

(5) Ak dôjde: 
a) aspoň k dvojnásobnému preukázanému porušeniu prevádzkovej doby 
prevádzkarne alebo exteriérového sedenia v priebehu doby 3 mesiacov, alebo 
b) aspoň k dvojnásobnému prekročeniu pre noc prípustných hodnôt expozície 
obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácií ustanovených 
osobitným právnym predpisom7 v priebehu doby 3 mesiacov,  
c) k preukázanému porušeniu technických podmienok podľa § 4 ods. 3, 5 alebo 7 
nariadenia, 
je rozpätie prevádzkovej doby prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby 
a rozpätie prevádzkovej doby k nej zriadeného exteriérového sedenia na obdobie 6 
mesiacov odo dňa oznámenia porušenia podnikateľovi určené od 08.00 h do 22.00 h. 

(6) Ak dôjde počas obdobia 6 mesiacov podľa § 5 ods. 5 nariadenia opätovne  
a) aspoň k dvojnásobnému preukázanému porušeniu prevádzkovej doby 
prevádzkarne alebo exteriérového sedenia, alebo 
b) aspoň k dvojnásobnému prekročeniu pre noc prípustných hodnôt expozície 
obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácií ustanovených 
osobitným právnym predpisom7,  
je rozpätie prevádzkovej doby prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby 
a rozpätie prevádzkovej doby k nej zriadenému exteriérovému sedeniu určené od 
08.00 h do 22.00 h na obdobie 6 mesiacov odo dňa oznámenia opätovného 
porušenia podnikateľovi. 

(7) V noci z  31. decembra na 1. januára je prevádzková doba všetkých 
prevádzkarní nachádzajúcich sa na území mestskej časti, v ktorých sa uskutočňuje 
predaj a poskytujú sa služby povolená do 06.00 h nasledujúceho dňa, teda 1. 
januára. 



(8) Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť mestskej časti trvalú zmenu 
prevádzkovej doby prevádzkarne alebo exteriérového sedenia najmenej päť 
pracovných dní pred uskutočnením trvalej zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne 
alebo exteriérového sedenia. Dočasnú zmenu ohlásenej prevádzkovej doby v rámci 
limitov ustanovených v § 3 a 4 nariadenia, 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 

(9) Potvrdené ohlásenie o prevádzkovej dobe prevádzkarne a potvrdené 
ohlásenie o prevádzkovej dobe pre exteriérové sedenie musia byť v prevádzkarni 
prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu. 

(10) 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 vibrácií, ktoré sa 
používajú alebo prevádzkujú v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzkarne, 
prekročí prípustné hodnoty pre noc ustanovené osobitným právnym predpisom.7  

 
§ 6 

Kontrolná činnosť  
 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú 
oprávnení:  
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
§ 7 

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 

 
§ 8 

Prechodné a zrušovacie ustanovenia 
 

(1) Podnikatelia sú povinní mestskej časti ohlásiť prevádzkovú dobu prevádzkarne 
alebo prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie do 60 dní od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.  

                                                
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. 



(2) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

 
§ 9 

 Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ............ 2016. 
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