
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, február 2011 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa  8. februára 2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 15. februára 2011 
 
 

N á v r h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 z 15. 

februára 2011 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  

______________________________________________________________ 
 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 

a) prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. .../2011 podľa predloženého 
návrhu. 

 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky 

 - v materiáli  

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 
Ing. Monika Martinková 
vedúca referátu obchodu a služieb 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- dôvodovú správu 
- VZN č. 1/2005 v znení neskorších zmien 
- VZN č. 6/2010 

 



 
 

Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A:   s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2011 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 15. marca 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 poukazovala 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. 
Na základe čoho bolo vypracované nové, v súčasnosti platné  VZN č.6/2010 o pravidlách 
času predaja a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 14. 
septembra 2010. 
V tomto VZN mestská časť neurčovala pravidlá času predaja a času prevádzky služieb tak 
ako jej umožňuje zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislavy v znení neskorších predpisov ani Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. 
Prevádzková doba bola určená ako neobmedzená pre každú prevádzkovú jednotku (ďalej len 
„PJ“) pôsobiacu na území mestskej časti, pričom kontrolu nad dodržiavaním nočného kľudu 
VZN stanovilo meraním prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií na noc. 
Meranie malo byť vykonávané 2 razy po sebe s tým, že nasledujúce meranie malo byť 
vykonané do 90 dní od prvotného merania. Na základe nameraných hodnôt by PJ, v prípade 
prekročenia prípustných hodnôt, stratila možnosť prevádzkovania po 22.00 h na obdobie 
jedného roka. 
V období od 1.11.2010  sa ukázalo ako neefektívne z dôvodu, že sťažnosti obyvateľov boli aj 
na PJ, ktoré vedeli, že k 31.12.2010 končia a že nemôžu byť postihnuté v súlade so VZN. 
     
    Predkladané VZN určuje všeobecnú prevádzkovú dobu PJ, ktorá pri obchodných 
živnostiach a živnostiach poskytujúcich službu je určená do 22.00 h (okrem ubytovacích 
zariadení, hotelových služieb, čerpacích staníc pohonných hmôt, prenajímanie vozidiel 
u ktorých je  prevádzková doba nepretržitá) a pri výrobných činnostiach do 18.00 h. 
Súčasne však podnikateľ, na základe písomnej žiadosti môže mestskú časť požiadať 
o osobitnú prevádzkovú dobu, t.j. nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby. 
Osobitnú prevádzkovú dobu určí mestská časť na dobu neurčitú. V prípade, že v dôsledku 
prevádzky PJ dôjde k rušeniu nočného kľudu alebo k porušovaniu verejného poriadku alebo 
poškodzovaniu životného prostredia alebo k opodstatneným opätovným výjazdom mestskej 
polície, osobitná prevádzková doba sa zruší a mestská časť vydá obmedzenú prevádzkovú 
dobu do 22.00 h.  
Podnikateľ  môže opätovne požiadať o osobitnú prevádzkovú dobu najskôr o 6 mesiacov. To 
platí aj v prípade, že mestská časť zamietne žiadosť o určenie osobitnej prevádzkovej dobe 
alebo ak pri opakovanom meraní vykonaným v priebehu 90 dní od uskutočneného 
predchádzajúceho meranie sa preukáže prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín 
hluku, infrazvuku a vibrácií pre noc. 
Pri určovaní osobitnej prevádzkovej dobe sa nepoužije všeobecný predpis o správnom konaní 
– správny poriadok, čiže sankcie – obmedzenie prevádzkovej doby je vykonateľné ihneď. 



  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

N Á V R H 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č.  /2011 

 
z ....................... 

 
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, čl. 18 ods. 4 písm. a)                      
a čl. 29 ods. 1 písm. f)  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších 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. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť2 a na ktorý bolo 
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele využívania  na 
maloobchod a služby, 

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

                                                 
1 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislav-Staré Mesto v znení neskorších zmien. 
2 § 17 ods. 1, 2 a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
3 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
5 Napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon              
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení   



 2 

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 h6 pre zabezpečenie zdravého 
a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mestskej časti v záujme dosiahnutia 
slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,  

h) rušením nočného kľudu šírenie neprípustného hluku a vibrácií v nočnom čase. 
 

§ 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 činnosti7 sa určuje 
takto: 

                  pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h.  
(3) Prevádzková doba prevádzkarní obchodnej živnosti pri pohostinskej činnosti s  

vonkajšou prevádzkou (ďalej len „exteriérové sedenie“) sa určuje takto: 
pondelok až nedeľa od 08.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie v celom čase. 

 
§ 4 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní živností poskytujúcich služby 
 

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

                   pondelok až nedeľa od 00.00 h do 24.00 h, 
(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, 
 

                                                                                                                                                             
neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
6 § 2 písm. zh) vyhlášky 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. 
7 Slovenská technická norma STN 73 4301 Budovy na bývanie. 
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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 živností 

 
  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 
Osobitná prevádzková doba  

 
(1) Mestská časť môže na základe písomnej žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú 

dobu  prevádzkarne nad rámec všeobecnej  prevádzkovej doby uvedenej v § 3 až 5 tohto 
nariadenia. Na konanie o určenie osobitnej prevádzkovej doby sa nepoužije všeobecný 
predpis o správnom konaní.8 

(2) Podnikateľ doloží k žiadosti o určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne  
v prípade pohostinskej činnosti (§ 3 ods. 2) doklad preukazujúci, že v prevádzkarni 
nedochádza k prekročeniu prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií v referenčnom 
čase večer a noc.6 

(3) Mestská časť určí osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne na neurčitú dobu. 
(4) Mestská časť zruší určenú osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne, ak v dôsledku 

prevádzky prevádzkarne opakovane v priebehu 90 dní dôjde: 
a) k rušeniu nočného kľudu,  
b) k porušovaniu verejného poriadku, 
c) k poškodzovaniu životného prostredia,  
d) k opodstatneným služobným výjazdom Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, 
e) k meraním preukázanému prekročeniu prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku, 

infrazvuku a vibrácií pre noc.6  
(5) Mestská časť môže na základe písomnej žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú 

dobu prevádzkarne s exteriérovým sedením nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby            
(§ 3 ods. 3) takto: 
pondelok až štvrtok a nedeľa od 08.00 h do 24.00 h, 
piatok a sobota od 08.00 h do 01.00 h. 

 
 
 
 
                                                 
8 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
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(6) Podnikateľ môže opätovne písomne 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. 

(7) 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  
jeden pracovný deň pred konaním akcie. Mestská časť bez zbytočného odkladu určí 
jednorazovú osobitnú prevádzkovú dobu  prevádzkarne formou potvrdenia ohlásenia alebo 
vydá nesúhlasné stanovisko k určeniu jednorazovej osobitnej prevádzkovej doby 
prevádzkarne  s odôvodnením. 

 
§ 7 

Povinnosti podnikateľa 
 

(1) Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť mestskej časti prevádzkovú dobu prevádzkarne 
alebo zmenu prevádzkovej doby prevádzkarne najmenej päť pracovných dní pred 
otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. 

(2) V prípade, že podnikateľovi je v súvislosti s prevádzkou prevádzkarne poskytovaná 
bezpečnostná služba,9 je povinný mestskej časti oznámiť názov alebo obchodné meno 
prevádzkovateľa bezpečnostnej služby. 

(3) Určenie osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne a potvrdené ohlásenia musia byť 
v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu. 

 
§ 8 

Kontrolná činnosť  
 

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

 
§ 9 

Sankcie 
 

(1) Starosta mestskej časti môže právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu 
podľa osobitného predpisu.10 

(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných 
predpisov.11 

 
 
 
 

                                                 
9 Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 
10 § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov. 
11 § 47 ods. 1 písm. b) a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 
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§ 10 
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 so všeobecnou prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa 
tohto nariadenia alebo v  tej istej lehote požiadať mestskú časť o určenie osobitnej 
prevádzkovej doby prevádzkarne. 

 
§ 11 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  

 
§ 12 

 Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. marca 2011. 
 
 
 
 
 
                                                                                     PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                                    starostka mestskej časti 
                                                                                    Bratislava-Staré Mesto 
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