
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 7/2017 
z 21. apríla 2017 

o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti 

s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

SNR č. 37711 990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. a) štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislave v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") upravuje povinnosti fyzických osôb 

oprávnených na podnikanie, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s oclu-anou 

verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"') . 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie 

§2 
Základné pojmy 

a) verejným priestranstvom všetky verejne prístupné miesta slúžiace na verejné užívanie, 

ktorými sú ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, 

nadchod, schody, parky, detské ihriská, rekreačný les, trhové miesto, priestory zastávok a staníc 

verejnej osobnej dopravy, 

b) podnikateľom 

1. osoba zapísaná v obchodnom registri 1, 

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2
, 

3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3
, 

c) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť obchodu alebo 

služieb, 

1 § 27 ods. 2 zákona č. 5 13/ 199 1 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2 § 1 O zákona č. 455/ 199 1 Zb. v znení neskorších predpisov. 
3 Napríklad zákon č. 362/201 1 Z. z. o l iekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 17 1 /2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



d) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 

príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb, 

e) nočným časom časový úsek dňa od 22.00 h do 06.00 h4, 

f) hudobnou produkciou hudba určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, 

reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo 

koncertné vystúpenie. 

§3 
Základné ustanovenia 

(1) Podnikateľ s prevádzkovou dobou prekračujúcou 22.00 hod. má v prevádzkarni uložený 

protokol o vykonanom meraní hlučnosti v prevádzkarni vypracovaný a vydaný oprávnenou 

odborne spôsobilou osobou5
, ktorý predloží na požiadanie oprávnenej osoby podľa § 4 

nariadenia. 

(2) Podnikateľ zabezpečí, aby v bezprostrednom okolí prevádzkarne, ktorú prevádzkuje, 

nedochádzalo počas nočného času k neprípustnej expozícii obyvateľov hlukom, vibráciami 

a infrazvukom produkovanými v prevádzkarni v rozpore s osobitným predpisom6 a v rozpore 

s protokolom podľa ods. 1. 

(3) Podnikateľ má v rámci svojej prevádzkarne na viditeľnom mieste umiestnenú výzvu 

návštevníkom prevádzkarne, aby mimo priestoru exteriérového sedenia (letnej terasy), pokiaľ je 

zriadené, nekonzumovali nápoje zakúpené v prevádzkarni a nerušili verejný poriadok a nočný 

kľud v nočnom čase v bezprostrednom okolí prevádzkarne. Pri zabezpečovaní verejného 

poriadku v bezprostrednom okolí prevádzkarne podnikateľ poskytuje súčinnosť príslušným 

orgánom. 

(4) Fyzickej osobe, návštevníkovi prevádzkarne, je zakázané z prevádzkarne vynášať nápoje a 

konzumovať ich v bezprostrednom okolí prevádzkarne na verejnom priestranstve, mimo 

priestoru exteriérového sedenia, počas nočného času. 

(5) Fyzickej osobe sa zakazuje konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách 

podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2013. 

(6) Po uplynutí prevádzkovej doby pre exteriérové sedenie je v nočnom čase zakázané 

zdržiavať sa v bezprostrednom okolí prevádzkarne a konzumovať nápoje zakúpené 

v prevádzkami. 

4 § 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. 
5 § 15 ods. 1 písm. a) v spoj itosti s § 16 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoj i verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6 Vyhláška 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. 

2 



(7) V priestoroch exteriérového sedenia, na oknách prevádzkarne alebo vo vstupe do 

prevádzkarne je zakázaná hudobná produkcia, prevádzkovanie ozvučovacích zariadení, rádií, 

televíznych prijímačov, prehrávačov hudby či iných zvukových zariadení. 

§4 
Kontrolná činnosť 

(1) Vykonávať kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú 

oprávnení 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 

b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

(2) Vzhľadom na mestotvorný charakter mestskej časti Mestská polícia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy posilňuje hliadky vykonávajúce dozor nad dodržiavaním tohto 

uznesenia na území mestskej časti v dňoch štvrtok - sobota, a to najmä v letnom období. 

§5 
Sankcie 

(1) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 

poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného predpisu. 7 

(2) Mestská časť môže fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa 

osobitného predpisu. 8 

§6 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. mája 2017 s výnimkou § 3 ods. 1, ktorý nadobúda 

účinnosť dňa 15. júla 2017. 
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starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 54/20 17 dňa 21. apríla 2017. 

7 § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov. 
8 § 47 zákona č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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