
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, september  2009 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 22. septembra 2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 29. septembra 2009 
 
 

N áv r h 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2009 z 29. 
septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 11/2008 z 9. decembra 2008, ktorým sa určujú pravidlá pri 

stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach – protest prokurátora  
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 

a) vyhovieť protestu prokurátora, 
b) prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. .../2009 podľa predloženého 
návrhu. 

 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- protest prokurátora 
- úplné znenie VZN 
- dôvodovú správu 
 



 Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A:   v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 11/2008 z 9. decembra 2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných 
a udržiavacích prácach, 
 
 
B:   s c h v a ľ u j e 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2009, ktorým sa  mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2008, ktorým 
sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach s účinnosťou od 15. 
októbra 2009. 



Dôvodová správa 
 
 
 
 
 
     Dňa 9. decembra 2008 bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných 
a udržiavacích prácach, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2009. 
     Dňa 20.07.2009 bol Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručený protest prokurátora proti 
hore uvedenému všeobecne záväznému nariadeniu (v prílohe). 
     Vzhľadom na dôvody uvedené v proteste prokurátora navrhujeme protestu vyhovieť a sporné 
ustanovenie v § 5 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia vypustiť.  
     Samotné informatívne ustanovenia § 5, že za porušenie všeobecne záväzného nariadenia môže 
byť uložená pokuta s odvolaním sa na príslušné zákony, navrhujeme vo všeobecne záväznom 
nariadení ponechať, nakoľko máme za to, že neuvedenie sankcií v nariadení evokuje 
nedodržiavanie nariadenia. 



Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  

 
č. ../2009     

 
z 29. septembra 2009, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto č. 11/2008, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a 
udržiavacích prácach  

 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

Čl. I 
 
     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 11/2008, ktorým sa 
určujú pravidlá stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. § 5 Sankcie znie: 
„§ 5 

Sankcie 
  
       Za porušenie ustanovenia tohto nariadenia  
 

a) právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže starosta 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uložiť pokutu5, 

b) fyzickou osobou môže byť uložená pokuta príslušníkmi Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy v blokovom konaní6.“ 

 
Čl. II 

Účinnosť 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 15. októbra 2009. 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                             starosta mestskej časti 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2009 schválilo Miestne zastupiteľstvo 29. septembra 2009 
uznesením č. ../2009. 



 
Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje 

 
úplné znenie 

 
všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 

č. 11/2008 
 

z 9. decembra 2008, 
 

ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ../2009 

z 29. septembra 2009 
 

 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk1. 
 
(2) Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka, napr. výrazné rytmické 
alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a opakujúce sa zvukové impulzy, 
prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín2.  
 
(3) Zdrojom hluku vo vonkajšom prostredí je: 
      a) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej 

hromadnej dopravy, 
      b)  hluk z koľajovej dopravy, 
      c)  hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk, 
      d) hluk z iných zdrojov, t.j. hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej 

a výrobnej činnosti a hluk z mimopracovných aktivít človeka1. 
 

                                                
1 § 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 549/2007 Z.z.  ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
2 § 2 písm. w) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 549/2007 Z.z.  ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
 



(4) Vonkajším prostredím sa rozumie: 
         a) priestor mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia z oddychových, rekreačných, 

liečebných alebo iných ako pracovných dôvodov, 
         b) priestor pred obvodovými stenami bytových budov, škôl, nemocníc a iných budov 

vyžadujúcich tiché prostredie. 
 
(5) Zdrojom hluku vo vnútornom prostredí budov je: 
      a) hluk z technických zariadení budov a iných inštalácií v budove, 
      b) hluk z aktivít človeka v budove. 
 
(6) Vnútorným prostredím budov pri posudzovaní prípustných hodnôt hluku a infrazvuku sa 
rozumie chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia trvale alebo opakovane 
dlhodobo, najmä obytné miestnosti v budovách na bývanie, v domovoch dôchodcov, ubytovniach, 
izby pacientov, miestnosti s aktivitami vyžadujúcimi tiché prostredie alebo dorozumievanie rečou, 
napríklad učebne, študovne, čakárne. 
 
(7) Stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce sú činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo 
stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce3. 
 
(8) Stavba (pozemná a inžinierska) je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 
stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu 
podkladu4. 
 
 

§ 2 
Pravidlá pre činnosti vo vonkajšom prostredí 

 
(1) Stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce a výrobnú činnosť vo vonkajšom prostredí možno 
vykonávať na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) 
      
      v pracovných dňoch    08.00 h – 18.00 h, 
      v sobotu      08.00 h – 13.00 h. 
 
(2) V ostatnom čase a v dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať stavebné, 
rekonštrukčné a udržiavacie práce a výrobnú činnosť. 
 
(3) Nepretržité „betonáže“ základných dosiek stavieb veľkého rozsahu, kde nie je 
z technologického hľadiska možné použiť iný spôsob zakladania stavby, pri eliminovaní 
nepriaznivých vplyvov a oboznámení obyvateľov v dotknutých obytných budovách a oznámení 
Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy  možno vykonávať  od pondelka 08.00 h do 
soboty 13.00 h maximálne počas 2 nocí v týždni. 
 
(4) Rozkopávkové práce, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií I. a II. triedy možno 
vykonávať spravidla v období od 01.04. do 15.11.  po oboznámení obyvateľov v dotknutých 
obytných budovách nepretržite, maximálne však 1 týždeň. 
 
                                                
3 § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
4 § 43, 43a zákona č. 50/1976 Zb. 



(5) V dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať údržbu zelene motorovými a elektrickými 
mechanizmami. 
 
 

§ 3 
Pravidlá pre činnosť vo vnútornom prostredí 

 
(1) Stavebné, rekonštrukčné a udržiavacie práce vo vnútornom prostredí obytných budov možno 
vykonávať na území mestskej časti   
       
      v pracovných dňoch    08.00 h – 18.00 h, 
      v sobotu      08.00 h – 13.00 h. 
 
(2) V ostatnom čase a v dňoch pracovného pokoja je zakázané vykonávať stavebné, 
rekonštrukčné a udržiavacie práce. 
 
 

§ 4 
Kontrolná činnosť 

 
     Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať 
 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
b) poverení zamestnanci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
 

§ 5 
Sankcie 

 
     Za porušenie ustanovení tohto nariadenia  
 

a) právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie starosta mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto uloží pokutu5 vo výške nie nižšej ako 1 650 €, 

b) fyzickou osobou môže byť uložená pokuta príslušníkmi Mestskej polície hlavného mesta 
SR Bratislavy v blokovom konaní6. 

 
 

§ 5 
Sankcie     

 
     Za porušenie ustanovení tohto nariadenia 
 

a) právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže starosta 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uložiť pokutu5, 

b) fyzickou osobou môže byť uložená pokuta príslušníkmi Mestskej polície hlavného 
mesta SR Bratislavy v blokovom konaní6. 

                                                
5 § 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
6 § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 



 
 

 
§ 7 

Účinnosť 
 
    
 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                               starosta mestskej časti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 schválilo miestne zastupiteľstvo 9. decembra 2008 
uznesením č. 134/2008. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2009 schválilo miestne zastupiteľstvo 29. septembra 2009 
uznesením č. ../2009a nadobudlo účinnosť15. októbra 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


