
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, obyvatelia historického jadra Bratislavy týmto žiadame poslancov 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto aby prijali všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým stanovia podmienky a pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území Starého Mesta. Máme záujem o pekné, príjemné miesta s 
kvalitnými kaviarňami, vinárňami i reštauráciami. Vážime si všetkých hostí a turistov, 
ktorý prichádzajú do tohoto krásneho prostredia za kultúrny zážitkom a kultivovanou 
zábavou. Ale chceme aj multifunkčné a zdravé moderné mesto s bytmi, kanceláriami, 
službami i obchodmi. Prioritne žiadame zabezpečiť prostredia pre napĺňanie základnej 
potreby každého človeka každej rodiny, a to je normálne zdravé bývanie a pokojný 
spánok. 
 
Žiadame v rámci predmetného VZN: 
1. Uplatniť na celom území Starého mesta 22:00 hodinu ako záverečnú pre všetky 
reštaurácie, puby, bary, kluby, pohostinské a im podobné prevádzky. 
2. Zabezpečiť, aby prevádzky neprekračovali hladinu hluku stanovenú pre obytné 
prostredie Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR. 
3. V prevádzkach so vstupom z dvorov, kde sa nachádzajú priestory bytov a so 
vstupom zo spoločných priestorov bytových domov stanoviť prevádzkovú dobu 
maximálne do 21:00 hodiny. 
4. Neumožniť žiadne výnimky z uvedených prevádzkových hodín ani pri splnení 
hladín hluku z prevádzok, keďže odchádzajúci hostia sú rovnakým zdrojom hluku ako 
samotné prevádzky. 
5. Dôsledne uplatňovať princípy kontroly a zákonných sankcií pri porušovaní VZN, 
pripraviť a zverejniť v spolupráci s mestskou a štátnou políciou a vlastnými 
pracovníkmi kontroly akčný plán, ktorým bude zabezpečená účinná kontrola a 
vymáhanie dodržiavania stanovených pravidiel.   
 
Je kvórová? áno   nie 
 
Počet osôb podporujúcich petíciu 138 
 
Dátum doručenia 19.09.2016 
 
Dátum vybavenia 26.10.2016 
 
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.  
 
 


