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N á v r h  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.  .../2017 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
POUČENIE: 
 
 V zmysle § 6 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov môže fyzická a právnická osoba  v desaťdennej 
lehote od vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia uplatniť pripomienku 
k návrhu v písomnej forme, elektronickej na adresu zuzana.ligasova@staremesto.sk alebo 
ústne do zápisnice v kancelárii JUDr. Zuzany Ligasovej, PhD. č. 305. 
 
 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. 
 

  
 

  



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

 
č.  .../2017 

  
z 28. marca 2017 

  
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. i) 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“). 

 
(2) Nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkovú dobu služieb dopravy, kín, divadiel, 

koncertných siení, galérií a múzeí, lekární, 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 
 

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

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



1. osoba zapísaná v obchodnom registri,2 
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,3 
3. osoba, ktorá podniká  podľa osobitných predpisov,4 
c) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 
príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb. 
 

§ 3  
Pravidlá času predaja v obchode  

 
Rozpätie času predaja prevádzkarne sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 
22.00 hod. 

 
§ 4  

Pravidlá času prevádzky služieb  
 

(1) Rozpätie prevádzkovej doby v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské služby sa určuje 
podľa prílohy č. 1 k nariadeniu, ktorou sa na účely určenia pravidiel času prevádzky 
pohostinských služieb stanovujú kategórie prevádzkarní podľa druhu pohostinských služieb 
tam poskytovaných, a to nasledovne: 

a) reštaurácia: pondelok až nedeľa od 07.00 hod. do 24.00 hod., 
b) kaviareň / cukráreň (zmrzlináreň): pondelok až nedeľa od 07.00 hod. do 24.00 hod., 
c) nočný bar / diskotéka / klub: nedeľa až streda od 10.00 hod. do 01.00 hod., 
              štvrtok od 10.00 hod. do 02.00 hod., 
              piatok a sobota od 10.00 hod. do 04.00 hod.,  
d) vináreň / piváreň / bar: nedeľa až štvrtok: od 07.00 hod. do 24.00 hod., 
     piatok a sobota: od 07.00 hod. do 01.00 hod., 
ak nie je stanovené inak.  
 
(2) Rozpätie prevádzkovej doby pre všetky kategórie prevádzkarní podľa odseku 1 
v prípade, že vstup do prevádzkarne vedie z dvora, alebo z prevádzkarne na dvor ústi aspoň 
jedno okno alebo iný otvor s možnosťou otvárania, pričom z dvora vedie vstup aspoň do 
jedného bytu, alebo na dvor ústi okno obytnej miestnosti z tejto alebo priľahlých 
nehnuteľností, je pondelok až nedeľa od 07.00 hod. do 22.00 hod.  
 

   (3) Rozpätie prevádzkovej doby služieb zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 
a športových zariadení sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 24.00 hod. 
 
   (4) Rozpätie prevádzkovej doby v prevádzkarni zariadenia spoločného stravovania5 
s výlučným priamym predajom na verejne prístupné miesto (predaj cez okienko) sa určuje od 
06.00 hod.  do 24.00 hod. 

                                                
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. 
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)  Rozpätie prevádzkovej doby služieb ubytovacích zariadení, 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 hod. do 24.00 hod.  
 
   (6) Rozpätie prevádzkovej doby ostatných služieb okrem služieb podľa § 4 ods. 1 až 5 sa 
určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.  
 
   (7) Rozpätie prevádzkovej doby pre vonkajšiu prevádzku prevádzkarne poskytujúcej  
pohostinské služby (ďalej len „exteriérové sedenie“) sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa 
od 08.00 hod. do 22.00 hod. 

 
   (8)  Rozpätie prevádzkovej doby exteriérového sedenia nachádzajúceho v historickej časti 
mesta vymedzenej podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 08.00 
hod. do 24.00 hod. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na exteriérové sedenie umiestnené 
v rámci historickej časti mesta vo dvore. 
 

§ 5 
Spoločné ustanovenia pre prevádzkovú dobu  

 
(1) Podnikateľ ohlási mestskej časti prevádzkovú dobu prevádzkarne v rámci prevádzkovej 

doby pre jednotlivý druh prevádzkovej činnosti písomne najmenej 5 pracovných 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 podľa § 3 a 4, deň začatia prevádzkovania prevádzkarne, 
prevádzkovú dobu prevádzkarne a prevádzkovú dobu exteriérového sedenia, ak je  zriadené, 
ak v nariadení nie je ustanovené inak.  

 
(2) Podnikateľ môže prevádzkovať prevádzkareň len na základe ohlásenia prevádzkovej 

doby prevádzkarne a v jej medziach.  
  
(3) 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 hod. 

 
(4) Mestská časť zverejní a pravidelne aktualizuje na svojom webovom sídle všetky 

prevádzkarne nachádzajúce sa na jej území a ich ohlásené prevádzkové doby. 
 

                                                                                                                                                       
5 § 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 



§ 6 
Kontrolná činnosť  

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

 
§ 7 

Sankcie 
 

Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 
poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.6 

 
§ 8 

Prechodné a zrušovacie ustanovenia 
 

(1) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzkareň podľa § 4 ods. 1 na území mestskej časti podľa 
doterajších predpisov ohlási prevádzkovú dobu prevádzkarne do 60 dní od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia. Podnikateľ prevádzkujúci iných druh prevádzkarne služieb alebo 
prevádzkujúci obchod pokračuje podľa doteraz ohlásených prevádzkových hodín.  

 
(2) Individuálne rozhodnutia, vydané podľa všeobecne záväzného nariadenia 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 a podľa všeobecne 
záväzného nariadenia 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, strácajú svoju právoplatnosť dňom ohlásenia prevádzkovej doby podľa ods. 1, 
v prípade neohlásenia uplynutím posledného dňa lehoty podľa ods. 1.  

 
(3) 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 15. apríla 2017. 
 
 

Mgr. Radoslav Števčík 
starosta mestskej časti 

 

                                                
6 § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov. 



Príloha č. 1
Rozpätie prevádzkovej doby v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby na účely určenia pravidiel času prevádzky služieb

účel využitia 
prevádzkarne pre účely 
otváracích hodín

hlavné zameranie charakteristika jedlo miesta na sedenie

reštaurácia podávanie teplých jedál

pohostinské zariadenie poskytujúce stravovacie 
služby podávaním teplých aj studených jedál, ako aj 
nealkoholických a alkoholických nápojov na 
okamžitú spotrebu 

teplé aj studené 
jedlá áno/ pre všetkých hostí

kaviareň/ cukráreň/ 
(zmrzlináreň)

podávanie dezertov, zmrzliny 
a kávy

pohostinské zariadenie poskytujúce služby 
občerstvenia podávaním teplých a studených 
nápojov na okamžitú spotrebu, najmä kávy a 
nealkoholických nápojov a dezertov

dezerty, zmrzlina, 
pochutiny áno/ pre všetkých hostí

nočný bar/ diskotéka/ 
klub

zábava s hudbou, športové 
prenosy

zariadenie určené na zábavu s hudbou živou alebo 
reprodukovanou, ktorá je "hlasná", spolu so 
službami občerstvenia podávaním nápojov, najmä 
alkoholických; je umiestnený v podzemných 
priestoroch, ktoré sú celým objemom pod úrovňou 
okolitého terénu alebo v priestoroch inak 
zabezpečených proti prenikaniu hluku do okolitého 
prostredia (technické opatrenia, napr. vhodné 
odizolovanie priestorov prevádzkarne, zabezpečenie 
okien a dverí, východov / vchodov neumožňujúc 
prenikaniu hluku / vibrácií / infrazvuku do okolia) doplnkové áno/ pre časť hostí

vináreň/ piváreň/bar
podávanie alkoholických 
nápojov

pohostinské zariadenie poskytujúce služby 
občerstvenia na okamžitú spotrebu podávaním 
nápojov, najmä vína a alkoholických nápojov, s 
hudbou pochutiny áno/ pre časť hostí
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