
Názov petície Petícia za zavedenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v časti prevádzkovej doby 
prevádzkární tak, aby sa prevádzková doba obchodov a služieb skončila najneskôr o 
22.00 hodine, a to každý deň v týždni (od pondelka do nedele) pre interiérové ako aj 
exteriérové sedenie 
 
Text My, dolupodpísaní občania, berúc do úvahy, že MČ Bratislava Staré Mesto nie je 
územným plánom mesta Bratislavy vyhlásená za zábavnú zónu, v ktorej by platili iné 
zákony a iné všeobecne právne predpisy z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva, 
najmä ochrany pred neprimeraným hlukom a vibráciami pravidelne spôsobovanými 
prevádzkarňami obchodu a služieb najmä reprodukovanou alebo živou hudbou, či 
ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a dodržiavania nočného kľudu 
(od 22. 00 hzodiny do 06.00 hodiny bezvýnimočne každý deň) ako v iných mestských 
častiach Bratislavy, žiadame, aby starosta MČ Bratislava-Staré Mesto zabezpečil 
(predložil) a následne Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
schválilo všeobecne záväzné nariadenie, týkajúce sa pravidiel času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v časti 
prevádzkovej doby prevádzkární tak, aby sa prevádzková doba obchodov a služieb 
skončila najneskôr o 22.00 hodine, a to každý deň v týždni (od pondelka do nedele) pre 
interiérové ako aj exteriérové sedenie bez akýchkoľvek výnimiek.  
 
Je kvórová? áno   nie 
 
Počet osôb podporujúcich petíciu 20 
 
Dátum doručenia 16. 03. 2016 
 
Dátum vybavenia 14. 04. 2016 
 
Spôsob vybavenia Iný 
 
Zdôvodnenie vybavenia Z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 
ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, nakoľko 
obsahom petície sú návrhy resp. žiadosti na ďalší postup orgánov verejnej moci pri 
uplatňovaní právomoci regulovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov resp. § 7a ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené mestská časť 
pri vybavení petície postupovala tak, že upovedomila osoby podpísané pod petíciou 
prostredníctvom kontaktnej osoby s platnou právnou reguláciou a návrhy obsiahnuté v 
petícii vzala na vedomie ako podnet pri príprave prípadnej budúcej právnej úpravy 
pravidiel času predaja v obchode a prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v podobe všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti.  
 


