PETRŽALSKÉ POHOSTINSTVÁ BUDÚ MAŤ NOVÉ OTVÁRACIE HODINY
(15.11.2012; Rozhlasová stanica Regina; Čo vás trápi; 11.10; 7,5 min.; BABINSKÁ Mária)

Moderátorka:
"V bratislavskej Petržalke na ostatnom zastupiteľstve tento utorok prijali poslanci
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stanovuje konkrétne a jasné pravidlá pre
prevádzkovateľov reštauračných zariadení, herní, obchodov a iných prevádzok. Nové
všeobecno-záväzné nariadenie rozdeľuje prevádzky na tie, ktoré sa nachádzajú
v bytových domoch a tie, ktoré sú mimo domov. Otváracie hodiny prevádzok
v bytových domoch budú od pondelka do nedele od 6. do 22. hodiny. Záverečná sa
tak posunula z 21. hodiny. Prevádzky mimo obytnej zóny budú môcť byť otvorené od
6. do 23. hodiny. Mária BABINSKÁ sa najskôr pozhovárala so starostom Petržalky
Vladimírom BAJANOM."
V. BAJAN:
"Dali sme nejaké pravidlá, ktoré len reprezentujú názory občanov, ktorí sa na mňa
obracali, aby sme urobili aspoň elementárny poriadok. Nie je to nič mimoriadne,
Ružinov prijal podobné VZN. My sme trošku komplikovaní v tej zástavbe, že veľa
týchto reštauračných zariadení je priamo v bytových domoch na rozdiel možno od
iných mestských častí, čiže nás ľudia bombardovali, aby sme s tým urobili poriadky.
Na druhej strane treba si uvedomiť, že sú to prevádzky, ktoré nám v nejakých
nájmoch v našich priestoroch poskytujú aj určitý zdroj príjmov, čo sa týka nájmov.
Myslím si, že poslanci sa zhostili veľmi dobre tejto veci a dali sme základné pravidlá.
Možno sa stane, že sa vyskytnú také problémy, že sa vrátime k tomuto VZN."
M. BABINSKÁ:
"Aké pravidlá však platili doposiaľ?"
V. BAJAN:
"Vzhľadom na to, že neexistovali až také pravidlá, bolo im povedané, že do
deviatej a ostatné výnimky dáva starosta. Ja som našiel rozhodnutia z minulého
obdobia, ktoré boli do tretej, do štvrtej, do jednej, na tej istej terase boli tri rôzne
rozhodnutia. Dokonca sme našli prevádzky, kde vôbec nebolo rozhodnutie
o otváracích hodinách. Čiže toto všetko sme dali dokopy a nastavili sme určité
pravidlá."
M. BABINSKÁ:
"Ak podnikateľ požiada o predĺženie otváracích hodín, mestská časť bude pri
schvaľovaní výnimiek v prevádzkach na terasách bytových domov prihliadať aj na
vyjadrenia vlastníkov bytov."
V. BAJAN:
"Tak ako doteraz, keď vyžadujeme stanoviská vlastníkov domov, žiadame
o väčšinové stanovisko, na druhej strane trošku sa tejto inštitúcie obávam, ak mám
byť úprimný, lebo niekedy veľa demokracie môže priniesť aj to, že žijeme na
Slovensku a ten človek môže z rôznych dôvodov nesúhlasiť a bude čakať, kedy sa
skontaktuje s pánom podnikateľom. Uvidím, čo nám prinesie život, nechceme
terorizovať podnikateľov, ale ak zistíme, že sa to míňa účinkom, alebo ide úplne
opačne, určite poslanci na to budú reagovať a budeme tieto pravidlá zmierňovať. Ide
o to, ako sa aj občania zhostia tejto možnosti, aby to naozaj nebolo len mantinelové
bielo-čierne videnie, že chceme alebo teda všetci nechceme a keď áno, tak za
nejakých okolností. Pretože pre nás by bolo najhorším výsledkom, keby všetky terasy

boli čierne, zatmené, neobsadené nebytové priestory."
M. BABINSKÁ:
"Ako bude samospráva riešiť jednorazové akcie? Opäť starosta Petržalky
Vladimír BAJAN."
V. BAJAN:
"Čo VZN nepostihuje a nemôže ani postihovať, to sú jednorazové akcie, ktoré sú
logicky, že jednoducho hotel pri Draždiaku príde niekto, že tam má svadbu, tak
nemôžem sa tváriť, že o deviatej zavrie, jednoducho to je nepredstaviteľné
a podobne sú rôzne prevádzky. Sú ľudia, ktorí majú uzavreté spoločnosti, chcú
osláviť narodeniny, chcú osláviť Silvestra a rôzne iné veci. My sa nemôžeme tváriť,
že toto nebude existovať. Ale ide o to, za akých pravidiel."
M. BABINSKÁ:
"K novému všeobecne záväznému nariadeniu sa vyjadrila aj poslankyňa Elena
PÄTOPRSTÁ."
E. PÄTOPRSTÁ:
"Petržalka je v tomto špecifická, že mnohé prevádzky, ktoré vytvárajú nejaký hluk,
sú v rámci objektu, to znamená v rámci konštrukcie, ktorá sa tu nachádza. Keďže
máme večierku do nejakej desiatej hodiny, tak podľa môjho názoru je veľmi dobré
riešenie, obmedziť to, aj keď to možno niekomu sa zdá, že to nie je celkom akože
korektné, že niekde to môže byť a niekde nie, ale v rámci objektu je to len do
desiatej, pretože aj tá večierka je do desiatej. Vieme si predstaviť, že trebárs niekde
je nejaká hudba, ktorá sa šíri týmito konštrukciami a deti by už naozaj po tej desiatej
mali právo mať svätý pokoj a spať. To, že sa to nedalo všade do tej desiatej, tak
akceptujeme tie prevádzky, ktoré to chcú mať dlhšie, napríklad večierky, alebo
nejaké prevádzky, ktoré nemajú nejaký škodlivý vplyv a tie nech to teda majú do tej
jedenástej, aby si tí ľudia mohli tam posedieť, alebo pokúpiť niečo, čo potrebujú, ale
nespôsobujú nejaký problém."
M. BABINSKÁ:
"Poslanec Oliver KRÍŽ je spokojný s jednotnými pravidlami."
O. KRÍŽ:
"Doteraz to bolo tak, že na výnimky to fungovalo všelijako a mnohokrát tých
výnimiek bolo viac ako pravidiel. Určitá logika veci hovorí, že naozaj tí, ktorí majú ten
priestor v obytnom dome kde žijú ľudia, tak nemôžu mať tak dlho otvorené. Veľakrát
aj tá výška nájmu odzrkadľuje to, že tie priestory na tých terasách, ktoré sú pod
bytovkami, sú o niečo lacnejšie ako samostojace objekty. Čiže tí podnikatelia, ktorí
majú aj povedzme vyšší nájom, lebo majú lukratívnejší ten priestor, tak môžu mať
dlhšie otvorené. Dáva to zmysel, lebo tam do istej miery menej vyrušujú tých ľudí,
ktorí bývajú v tých domoch. Uvidíme, čo prinesie prax, či teda budú na to nejaké
sťažnosti či už zo strany obyvateľov alebo podnikateľov. Ale ja si myslím, že je to
zmena, ktorá je k lepšiemu a jasne stanovila pravidlá."
M. BABINSKÁ:
"Petržalskí podnikatelia sú v zmysle tohto VZN povinní upraviť svoje prevádzkové
doby, a to do 30-tich dní od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia. Čo si myslia
o zmenách, ktoré ich čakajú od 1. januára budúceho roka."
podnikateľka:
"My napríklad sme tu otvorení deväť mesiacov a už nám chceli dať dole otváraciu
dobu na základe vlastne jedného anonymného sťažovateľa. Tak vlastne jediné, čo
som mohla ja argumentovať je, že som išla s petíciou po bytoch a som vlastne

obchádzala tieto celé dva vchody, kde som získala viac ako 87 súhlasných stanovísk
a už len vďaka tomu jednému hlasu, čo je pre mňa absurdné a nepochopiteľné, nám
chceli dať dole tú otváraciu dobu na deviatu a mali sme ju do jedenástej. Čiže teraz
keď sa fixne na desiatu, tak si myslím, že nejaká moja žiadosť, aby som to mala
dlhšie, je už úplne zbytočná, to tam akože rovno založia pod stôl, čo predpokladám,
že sa tam veľmi tešia na tom oddelení podnikateľských služieb, na ktorom pracujú
zamestnanci, ktorí by mali pomáhať práve asi tým podnikateľom, ale bohužiaľ, realita
je úplne iná. Podľa mňa by to nemalo byť od toho, že kto je v obytnom dome a kto je
70 metrov od obytného domu. Kým je to slušná reštaurácia, tak je to diskriminácia,
lebo toto nie je knižnica, že sem príde človek o piatej a o šiestej ide domov. To je
reštaurácia, keď niekto začne o ôsmej večer, tak bez problémov o desiatej ešte
sedí."

