
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september  2010 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa  7. septembra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 14. septembra 2010 
 
 

N á v r h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2010 zo 14. 
septembra 2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto – protest prokurátora  
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 

a) vyhovieť protestu prokurátora, 
b) prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. .../2010 podľa predloženého 
návrhu. 

 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Monika Martinková 
vedúca referátu obchodu a služieb 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- protest prokurátora 
- VZN č. 1/2005 
- dôvodovú správu 

 



Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A:   v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 1/2005 z  19. apríla 2005, o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
3/2007 z 27. marca 2007, č. 4/2008 z 13. mája 2008 a č. 8/2008 zo 4. novembra 2008 
 
 
B:   s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2010 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 
1. novembra 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
 
 
K všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN“) č. 
1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva 
pred hlukom a vibráciami v znení neskorších zmien obdržala mestská časť protest prokurátora 
voči § 4 ods. 1,2,3,4 a 5, § 5 ods. 1,2,3,5,6,7 a 8, § 5a ods. 1,2, § 6 ods.1,2,3,5 a 9, § 8 ods. 1 a § 
10 ods. 1,3,4,5 a 6 v ktorom poukazuje na to, že VZN nemá ukladať konkrétne povinnosti 
subjektom podnikajúcim v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ale má stanovovať všeobecné 
pravidlá predajného či prevádzkového času. 
Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v pevných 
prevádzkach a exteriérovom sedení umožňuje podnikateľom určiť si prevádzkovú dobu podľa 
potrieb danej prevádzky. Náležitosti zverejnenia prevádzkovej doby upresňuje Obchodný 
zákonník a zákon o ochrane spotrebiteľa. 
Problematickými prevádzkarňami na území Starého Mesta sú hlavne prevádzky, v ktorých sa 
vykonáva pohostinská činnosť v súčinnosti s hudobnou produkciou (ide o nadmerný hluk 
z hudobnej produkcie a samotný hluk vyvolaný vravou návštevníkov, ktorý rušivo pôsobí 
v nočnom čase). K zabezpečeniu neprekračovania maximálnej hladiny hluku povolenej pre 
nočný čas mestská časť bude vykonávať (zabezpečovať) merania hluku. V prípade namerania 
prekročenia hladiny hluku v nočnom čase, podnikateľ bude upozornený na to, že prevádzka bola 
hlučná a rušila „nočný kľud“. Zároveň bude upozornený, že v priebehu nasledujúcich troch 
mesiacov bude vykonané opätovné, tzv. kontrolné meranie. V prípade, že kontrolné meranie 
preukáže opätovné prekročenie maximálnej hladiny hluku pre nočný čas, prevádzkareň bude mať 
obmedzenú prevádzkovú dobu do 22.00 h po dobu jedného roka (odpočítavanie tejto doby 
započne dňom prevzatia tohto oznámenia). Následne bude mestská časť kontrolovať 
dodržiavanie otváracej doby a v prípade porušenia prevádzkovej doby bude postupovať v súlade 
so správnym poriadkom kedy môže byť uložená pokuta až do výšky 6 638,- eur. 
Ukladať pokuty za rušenie „nočného kľudu“ prevádzkou môže len Úrad verejného zdravotníctva. 
Prevádzková doba exteriérového sedenia  vo VZN je taxatívne vymenovaná.  
 
 
 


