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Ivana ILGOVÁ, moderátorka:  

"Bratislavská Petržalka bojuje proti rušeniu nočného pokoja úpravou otváracích 
hodín pre krčmy, puby a reštaurácie. Ak budú chcieť mať vlastníci prevádzok 
otvorené aj v nočných hodinách, miestny úrad bude pred vydaním výnimky viac 
prihliadať aj na názory majiteľov bytov nad nimi. Petržalka však ušila na podnikateľov 
dvojaký meter. Pokračuje Michal KATUŠKA."  

Michal KATUŠKA, redaktor:  

"Doterajšie pravidlá pre otváracie hodiny v Petržalke pripomínajú Kocúrkovo. 
Nespokojní sú obyvatelia aj majitelia podnikov. Oslovení občania majú s rušením 
nočného pokoja skúsenosti."  

Anketa:  

"Veľmi často."  

"Nie je to príjemné."  

"Málokedy sa stane sem-tam."  

M. KATUŠKA:  

"Nespokojní majitelia prevádzok poukazujú na nejednotné pravidlá. Priznáva to aj 
starosta Vladimír BAJAN."  

Vladimír BAJAN:  

"Ja som našiel rozhodnutia z minulého obdobia, ktoré boli do 3., do 4., do 1., 
na tej istej trase boli tri rôzne rozhodnutia."  

M. KATUŠKA:  

"Mestská časť preto schválila nové pravidlá. Podniky na terasách pod bytmi a v ich 
okolí budú môcť byť otvorené do 22. hodiny. Ostatné vo väčšej vzdialenosti od obydlí 
však môžu ostať otvorené o hodinu dlhšie. Pre majiteľov krčiem, reštaurácií 
a pohostinstiev tak budú platiť dvojaké pravidlá. Či môže byť takéto nariadenie 
v nesúlade so zákonmi si nebol istý ani starosta."  

V. BAJAN:  

"Sme v krajine, kde je všetko možné, takže či to napadne prokuratúra, 
nenapadne, to je veľmi hypotetická otázka. Počkáme si na stanovisko pani 
prokurátorky."  

M. KATUŠKA:  

"Petržalskí poslanci však novú normu považujú za spravodlivú. Poslanec Oliver 
KRÍŽ."  

Oliver KRÍŽ:  

"Tie priestory pod bytovkami sú o niečo lacnejšie ako samostojace objekty. Tí 
podnikatelia, ktorí majú vyšší nájom, lebo majú lukratívnejší ten priestor, tak môžu 
mať dlhšie otvorené."  

M. KATUŠKA:  

"Prevádzkovatelia síce budú môcť požiadať o predlženie otváracích hodín aj po 
22. hodine, no po novom si bude môcť starosta vyžiadať aj stanovisko vlastníkov 
bytov nad podnikom. Majitelia sa obávajú šikany zo strany obyvateľov. Majiteľka 



reštaurácie otvorenej cez víkend do pol noci."  

Anketa:  

"Som zmenila(?) otváraciu dobu na základe jedného chronického anonymného 
sťažovateľa. Som chodila s petíciou po bytoch, kde som získala viac ako 87 
súhlasných stanovísk."  

M. KATUŠKA:  

"Na jednej strane snaha mestskej časti riešiť hlučných hostí pohostinstiev 
v nočných hodinách, na druhej právo podnikať. Podľa našich informácií sa bude 
súladom všeobecne záväzného nariadenia s nadradenými zákonmi zaoberať aj 
prokuratúra."  

 


