V Petržalke rozdelili prevádzky a určili im, kedy budú zatvárať
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Od začiatku budúceho roku sa budú v bratislavskej Petržalke pohostinstvá či
reštaurácie rozdeľovať na tie, ktoré stoja samostatne a tie, ktoré sa nachádzajú v
bytovom dome. Podľa tohto kritéria im mestská časť určí, kedy svoju prevádzku
večer zatvoria. Nové pravidlá vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) schválili
petržalskí poslanci.
Prevádzky, ktoré sú umiestnené v bytových či rodinných domoch, budú môcť mať
otvorené od 06.00 do 22.00 h. Tie, ktoré sa nachádzajú mimo nich, budú môcť
návštevníkov hostiť o hodinu dlhšie, teda do 23.00 h. "Dali sme pravidlá, ktoré len
reprezentujú názory občanov. Ľudia nás bombardovali, aby sme s tým urobili
poriadok," povedal po odhlasovaní návrhu starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Podnikatelia sa musia novým pravidlám prispôsobiť do 30 dní.
Dosiaľ podľa starostu pravidlo neexistovalo, iba sa povedalo, že prevádzková
doba je do 21.00 h. Vzťahovalo sa to však na všetkých a starosta mohol udeľovať
výnimky. "Našiel som rozhodnutia z minulého obdobia, ktoré boli do 03.00, do 04.00
h. Na tej istej terase boli niekedy aj tri rôzne rozhodnutia. Dokonca sme našli
prevádzky, kde vôbec nebolo rozhodnutie o otváracích hodinách," vysvetlil starosta.
Novým VZN tiež mestská časť chcela dať väčšie možnosti podnikateľom, ktorí nie sú
priamo v obytnom dome. Jednorazové akcie, akými sú svadby či iné oslavy,
nariadenie nepostihuje. Petržalskej poslankyni Kristíne Hájkovej sa návrh nepáčil,
chcela skrátiť obe časy otvorenia o jednu hodinu. "Často sa stáva, že kým podnikateľ
upovedomí svojich zákazníkov k tomu, aby opustili prevádzku, tak sa to predlžuje. Ak
by porušil prevádzkovú dobu, stále by to bolo v súlade so zákonným znením, že do
22.00 je nočný pokoj," myslí si. Jej pozmeňujúci návrh ale neprešiel.
Starosta Bajan hovorí, že Petržalka je v pomerne komplikovanej situácii, keďže
veľa prevádzok je práve v bytových domoch. Vo VZN je preto prvýkrát zakotvené, že
Petržalčania sa k prevádzkam môžu vyjadriť v prípade, ak bude chcieť mať
podnikateľ otvorené dlhšie, ako určujú pravidlá, alebo napríklad, ak to bude
prevádzka s hudobnou produkciou. Starosta tvrdí, že stanovisko, ktoré dajú občania,
bude záväzné. "Je to jedno z rozhodujúcich hľadísk, ktoré sa bude skúmať."
Zároveň však dodal, že veľa demokracie môže aj uškodiť. "Nechceme terorizovať
podnikateľov, ale ak zistíme, že sa to míňa účinkom, budeme pravidlá
zmierňovať," hovorí.
VZN prijala mestská časť aj z obavy, aby sa do Petržalky nehrnula zábava v čase,
kedy ľudí vyženie z podnikov napríklad Staré Mesto. "Ale tiež sa nemôžeme tváriť,
že sme dedina, kde sa o 21.00 h zhasnú svetlá," podotkol s tým, že aj nájom
priestorov je pre mestskú časť zdrojom financií. "Pre nás by bolo najhorším
výsledkom, ak by všetky terasy ostali neobsadené," uzavrel.
Mestská časť vytvorila v novom VZN aj samostatnú časť, ktorá sa venuje herniam,
tie povolila do 22.00 h. Určila tiež podmienky a uviedla dokumenty, ktoré musí
podnikateľ predložiť pri jednotlivých žiadostiach, ktoré súvisia s prevádzkou a
prevádzkovou dobou.

