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výsledok vybavenia petície 

Dňa 16.03.2016 bola mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručená petícia za úpravu všeobecne 
záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto nasledovne: 

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 
Vyh láškou 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, prip raviť a zverejn iť 
v spolupráci s mestskou a štátnou políciou a vlastnými pracovníkmi kontroly akčný plán, ktorým 
bude zabezpečená účinná kontrola a vymáhanie dodržiavania stanovených pravidiel. 

K petícii uvádzame nasledovné: 

Právna regulácia pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb je obsiahnutá vo 
všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN 
2/2013"). VZN 2/2013 reguluje v súvislosti s prevádzkovaním pohostinskej živnosti prevádzkovú dobu 
prevádzkarne (ďalej aj „pevná prevádzkareň") a prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa na VZN 2/2013 uznieslo dňa 12. 
februára 2013. Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava 1 podal proti VZN 2/2013 protest prokurátora pod 
č. Pd 47/13-8 zo dňa 3. 5. 2013. Miestne zastupiteľstvo dňa 25. 06. 2013 prerokovalo protest prokurátora 
proti VZN 2/2013 a uznesením č. 93/2013 z 25. 06. 2013 protestu prokurátora nevyhovelo. Okresný 
prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava 1 podal dňa 28. 01. 2014 na Krajský súd v Bratislave návrh 
podľa § 250zfa ods.1 Občianskeho súdneho poriadku na vyslovenie nesúladu VZN 2/2013 so zákonom, 
v ktorom žiadal o vyslovenie nesúladu VZN 2/2013 s § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona o obecnom 
zriadení. 

Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sp. zn . 2S 13/14-76 zo dňa 03.12.2014 bol vyslovený 
nesúlad ustanovení§ 7, § 8 a§ 9 VZN 2/2013, teda ustanovení pojednávajúcich o osobitnej prevádzkovej 
dobe prevádzkarní , osobitnej prevádzkovej dobe pre exteriérové sedenie a jednorazovej osobitnej 
prevádzkovej dobe prevádzkarne, s§ 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Mestská 
časť podala voči predmetnému rozsudku odvolanie zo dňa 09.02.2015. Dňa 18. decembra 2015 bol 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn . 
5Sžo/80/2015 zo dňa 26. októbra 2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 18. decembra 2015. Najvyšší 
súd Slovenskej republiky sa vyslovil , že ustanovenia§ 7, § 8 a§ 9 VZN 2/2013 nie sú v súlade s§ 4 ods. 3 
písm. i) a§ 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadenf. 
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Podľa § 250zfa ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku: „Ak súd svoj ím rozhodnutím vysloví, že 
medzi všeobecne záväzným nariadením a právnymi predpismi uvedenými v odseku 1 je nesúlad, stráca 
všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Obec, vyšší územný celok, ktoré vydali všeobecne záväzné 
nariadenie, sú povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo 
veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s 
nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy. Ak tak obec, mesto, mestská časť alebo samosprávny kraj neurobí, všeobecne 
záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch 
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu." 

Ak súd vysloví, že medzi VZN a právnymi predpismi vyššej právnej sily je nesúlad, stráca VZN, 
jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu. Obec, ktorá vydala VZN je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu uviesť ho do súladu, v opačnom prípade stráca aj platnosť. 

Predmetom rokovania na zasadnutí miestneho zastupiteľstva konaného dňa 22.03.2016 bol aj 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti. Predmetný návrh všeobecne záväzného 
nariadenia miestne zastupiteľstvo neschválilo. 

Predmetom rokovania na zasadnutí miestneho zastupiteľstva konaného dňa 20.09.2016 bol aj 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti. Predmetný návrh všeobecne záväzného 
nariadenia miestne zastupiteľstvo schválilo, avšak starosta mestskej časti uplatnil sistačné oprávnenie, keď 
uznesenie o prijatí všeobecne záväzného nariadenia nepodP.ísal. 

Podľa relevantných ustanovení§ 13 ods. 6, a 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení") starosta môže pozastaviť výkon 
uznesenia miestneho zastupiteľstva , ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v ustanovenej lehote. Ak bol výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva 
pozastavený, môže miestne zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých 
poslancov potvrdiť; ak uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca 
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 

Miestne zastupiteľstvo doposiaľ svoju právomoc podľa § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení 
neuplatnilo. Vzhľadom na uvedené v súčasnosti je VZN 2/2013 stále platné a účinné , avšak s výnimkou § 7 
až§ 9. 

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 ďalš í 

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. 

S pozdravom 

Spracoval: JUDr. Zuzana Ligasová 

Overil: RNDr. Anna Calpašová 
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