Pohostinstvá v Petržalke budú mať dvere otvorené dlhšie
(14.11.2012; www.webnoviny.sk; s. -; SITA)

Zmenilo sa všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje podmienky
prevádzkovania pohostinských zariadení v bytových domoch i mimo nich.
BRATISLAVA 14. november (WEBNOVINY) - Prevádzkovatelia petržalských
pohostinstiev budú mať nové pravidlá i nové otváracie hodiny.
Menia sa aj pravidlá pri žiadaní o predĺženie otváracích hodín, mestská časť bude
pri schvaľovaní výnimiek v prevádzkach na terasách bytových domov prihliadať aj na
vyjadrenia vlastníkov bytov.
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje podmienky prevádzkovania
pohostinských zariadení v bytových domoch i mimo nich v utorok na miestnom
zastupiteľstve schválili petržalskí poslanci.
Nové VZN 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 06:00 do 22:00. Záverečná sa tak posunula z 21:00.
Prevádzky mimo bytových domov budú môcť byť otvorené od pondelka do nedele
od 06:00 do 23:00. Poslanci upravili aj otváracie hodiny na terasách pri
reštauráciách.
Nové pravidlá
Tie budú otvorené od mája do septembra počas celého týždňa od 09:00 do 21:00.
Podnikatelia musia otváracie hodiny prevádzok prispôsobiť novému nariadeniu do 30
dní od jeho účinnosti.
Novým nariadením starosta i miestni poslanci reagovali na sťažnosti, podnety a
petície od obyvateľov bytových domov, ktorí sa sťažovali najmä na prevádzky, ktoré
nedodržiavali otváracie hodiny či rušili nočný pokoj hlasnou hudbou.
Podľa slov petržalského starostu Vladimíra Bajana dnešným rozhodnutím
poslanci nastavili aspoň základné pravidlá v prevádzkovaní petržalských
pohostinstiev.
Sťažnosti obyvateľov sa týkali najmä prevádzok v nebytových priestoroch v
domoch. Preto nové nariadenie rozdelilo prevádzky do dvoch skupín, tie, ktoré sa
nachádzajú v bytových domoch a tie, ktoré stoja mimo nich.
"Iný režim je v samostatne stojacom objekte a iné je to v prevádzke v
bytovom dome, kde výpary z kuchýň či hluk idú hore do bytov," uviedol Bajan.
Ako ďalej uviedol, Petržalka je komplikovaná práve v tom, že veľa reštauračných
zariadení sa nachádza v bytovej zástavbe. "Sú to však prevádzky, ktoré nám z
nájmov v našich priestoroch poskytujú určitý zdroj príjmov," dodal.
Výhrady z minulosti
Podľa Bajana sa v minulosti stalo, že pri rozhodovaní o výnimkách padli tri rôzne
rozhodnutia na jednej terase. Niektoré prevádzky dostali povolenie do jednej hodiny
po polnoci, iné do tretej či do štvrtej. Aj toto upravuje nové nariadenie.
O výnimke rozhoduje starosta na žiadosť podnikateľa, toto povolenie vydáva
starosta na čas určitý, maximálne však na jeden rok. Starosta môže toto povolenie
vydať aj opakovane.
Povolenie na čas prevádzky nad rámec povolených otváracích hodín môže
starosta vydať aj v prípade, že ide o jednorazovú akciu, napríklad oslavy narodenín,
svadby či promócie či o akciu, ktorá sa koná v piatok alebo v sobotu a nepresiahne

viac ako dve hodiny nad rámec povolených otváracích hodín.
Pri nej je však podnikateľ povinný o predĺženie otváracích hodín požiadať 15 dní
pred konaním akcie. S predĺžením prevádzky pohostinských a reštauračných
zariadení v bytových domov musia súhlasiť vlastníci domu alebo vlastník budovy, v
ktorom sa prevádzka nachádza.
Spolu s povolením musí žiadateľ predložiť protokol o meraní hluku. V prevádzke
sa rovnako nesmie dlhodobo rušiť nočný a verejný poriadok. Starosta môže v
prípade opodstatnených sťažnosti či opakovaného rušenia nočného pokoja či
porušovania verejného poriadku predĺženie otváracích hodín obmedziť.
Nariadenie, ktoré dnes schválili petržalskí poslanci, upravuje aj čas prevádzky v
herniach s výhernými automatmi či videohrami. Podľa nariadenia je od pondelka do
nedele od 06:00 do 22:00. Nové nariadenie prijaté petržalskými poslancami upravuje
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie zo septembra 2006.

