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Návrh uznesenia:
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
s ch v á l i ť
1. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2012
zo dňa 13. novembra. 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb
v mestskej časti Bratislava-Petržalka
2. Splnomocniť starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na vydanie úplného znenia
nariadenia č. 7/2012 zo dňa 13. novembra 2012 o pravidlách času predaja a času
prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení novely.
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2. Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestne
zastupiteľstvo“) na svojom zasadnutí dňa 25.6.2013 prerokovalo protest Okresnej prokuratúry
Bratislava V z 28.5.2013 proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2012 zo dňa 13.11.2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti BratislavaPetržalka (ďalej len „nariadenie“). Protest prokurátora upozornil na nezákonnosť nariadenia
v časti ustanovení a žiada toto zrušiť v § 7 ods. 2, 4 a 5, § 8, § 9 ods. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
a zmeniť v časti nariadenia § 7 ods. 3, § 10 ods. 3 a § 11.
Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 336 protestu:
a) vyhovelo v časti protestu ohľadne ustanovení § 10 ods. 3 § 11,
b) čiastočne vyhovelo v časti protestu ohľadne ustanovení § 7 ods. 2, 3, 4 a 5, § 9
ods. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9,
c) nevyhovelo v časti protestu ohľadne ustanovenia § 8 a
d) uložilo prednostovi miestneho úradu na zasadnutie miestneho zastupiteľstva
v mesiaci september 2013 predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len
„návrh nariadenia“) v ktorom budú pripomienky v ktorom budú pripomienky
v zmysle prijatého uznesenia zapracované.
Mestská časť pri príprave návrhu nariadenia vychádzala zo skutočnosti, že má v zmysle
§ 7a ods. 2 písm. f) zákona SNR č. 377//1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislavy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) vyhradené
kompetencie vo veci zabezpečenia úloh na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárania podmienok
na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať
trhoviská.
V návrhu nariadenia sú ponechané bez zmeny ustanovenia §§ 1 až 6, ktoré neboli
protestom prokuratúry napadnuté.
V § 7 ods. 1 sa navrhuje začatie činnosti v prevádzkarní ohlásiť mestskej časti
podnikateľom najneskôr 10 pred začatím činnosti v prevádzkarni.
V § 7 ods. 2 sa navrhuje nevyžadovať od podnikateľov uvedené doklady a požadované
údaje podnikateľ uvedie v žiadosti tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 nariadenia.
V § 7 ods. 4 a 5 sa navrhuje vypustiť s tým, že časť znenia ods. 5 bude uvedená v § 8
ods. 2 ako druhá veta.
V § 8 ods. 1 sa navrhuje zmena, kde slová „1 a 3“ sa nahradia slovami „1, 3 a 4“,.
V § 8 ods. 2 sa navrhuje doplniť vetu z pôvodného § 7 ods. 5.
V § 9 sa navrhuje vypustiť ustanovenia ods. 2, 3 a 5 bez náhrady. Ustanovenia odsekov 1,
4, 6 a 7 upraviť v znení s ponechaním základného znenia odsekov. Ustanovenia odsekov 8 a 9
sa navrhuje zlúčiť do jedného odseku s odkazom na príslušný osobitný zákon.
V § 10 ods. 2 sa navrhuje vykonať zmenu znenia v súvislosti s novelou zákona
č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Vypustenie ustanovenia § 10 ods. 3 a ustanovení § 11 je v súlade s uznesením
miestneho zastupiteľstva, ktorým v tejto časti vyhovelo protestu prokurátora.
Mení sa názov prílohy č. 1 a to na „Ohlásenie prevádzkovej doby v prevádzkarni“
a z prílohy sa vypúšťa znenie vety: „Prílohy: doklady uvedené v § 7 ods. 2 písm. a), b) a c)
tohto nariadenia“.

časti

Zároveň navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu, aby splnomocnilo starostu mestskej
na vydanie úplného znenia nariadenia č. 7/2012 v znení novely.
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3. Uznesenie č. 336

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
A. vyhovuje
v časti protestu ohľadne ustanovení:
1. § 10 ods. 3
2. § 11
B. čiastočne vyhovuje:
v časti protestu ohľadne ustanovení:
l. § 7 ods. 2,3,4 a 5
2. § 9 ods. 2,3,4,5,6,7,8 a 9
C. nevyhovuje:
v časti protestu ohľadne ustanovenia: § 8
D. ukladá
prednostovi miestneho úradu
na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v mesiaci
september 2013 predložiť návrh VZN, v ktorom budú pripomienky v zmysle prijatého
uznesenia zapracované.
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4.Doložky:
1.
Doložka rozpočtová:
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN)
nepredpokladá dopad na obecný rozpočet
2.
Doložka finančná:
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN)
nebude mať finančný dopad na obyvateľov Petržalky
3.
Doložka ekonomická:
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN)
nebude mať finančný dopad na hospodárenie mestskej časti Bratislava- Petržalka
4.
Doložka environmentálna:
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN)
nebude mať dopady na životné prostredie
5.
Doložka zlučiteľnosti:
Schválenie predkladaného návrhu uznesenia (VZN)
- je v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a EÚ.
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5.NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaPetržalka č. 7/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7a ods. 2 písm. f), § 15
ods. 2 písm. a) a § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl.1
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2012 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka, sa mení
a dopĺňa takto:
1.
Slovo "starosta" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádzajú slovami
"mestská časť" v príslušnom tvare.
2.

§ 7 vrátane nadpisu znie:
„§ 7
Ohlásenie prevádzkovej doby
a rozhodnutie o sezónnom exteriérovom posedení

(1)
Podnikateľ prevádzkovú dobu, ktorú si určí v rámci všeobecnej prevádzkovej doby
obchodných činností, činností poskytujúcich služby, výrobných činností a prevádzok herní
v zmysle tohto nariadenia alebo jej zmenu písomne ohlási mestskej časti najneskôr 10 dní
pred zahájením činnosti v prevádzkarni alebo pred uskutočnením zmeny na tlačive „Ohlásenie
prevádzkovej doby v prevádzkarni“, príloha č. 1 tohto nariadenia
(2)
Podnikateľ v ohlásení uvedenom v prílohe č. 1 ďalej uvedie obchodné meno, sídlo
podnikania, IČO, názov a adresu prevádzkarne a účel jej využitia. Mestská časť ohlásenie
prevádzkovej doby podnikateľovi písomne potvrdí.“
(3)
Sezónne exteriérové posedenie sa môže prevádzkovať len na základe súhlasu.
O súhlase na základe žiadosti podnikateľa rozhoduje mestská časť. Žiadosť o sezónne
exteriérové posedenie tvorí prílohu č. 2 „Žiadosť o vydanie súhlasu s prevádzkovaním
sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou“.
3.

V § 8 ods. 1 sa slová „1 a 3“ nahrádzajú slovami „1, 3 a 4“.

4.
V § 8 odsek 2 sa pripája veta v znení: „Pri povoľovaní prevádzkovej doby mestská
časť vychádza zo žiadosti podnikateľa tak, aby boli uspokojené požiadavky obyvateľov a aby
bolo predchádzané možným negatívnym javom vo vzťahu k obyvateľom mestskej časti.“
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5.

§ 9 vrátane nadpisu znie:
„§ 9
Povinnosti podnikateľa

(1)
Označenie prevádzkarne prevádzkovou dobou upravuje osobitný predpis15.
(2)
Podnikateľ sa pre ochranu zdravia obyvateľov pred hlukom, infrazvukom a vibráciami
riadi osobitným predpisom16.
(3)
Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby bola dodržiavaná určená prevádzková doba.
(4)
Podnikateľ, alebo ním určený zamestnanec k prevádzkovaniu prevádzkarne je povinný
po ukončení prevádzkovej doby stanovenej pre prevádzkareň sprístupniť prevádzkareň
osobám oprávneným k vykonaniu kontroly dodržiavania tohto nariadenia.
(5)
Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne alebo pri zrušení prevádzkarne sa podnikateľ
riadi osobitným predpisom17. Zrušenie prevádzkarne podnikateľ oznámi mestskej časti
na tlačive uvedenom v prílohe č. 5, „Oznámenie o ukončení činnosti v prevádzkarni“.
6.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto nariadenie v ustanoveniach súvisiacich s prevádzkovou dobou uložiť pokutu
podľa osobitného predpisu19.“
7.

§ 10 odsek 3 sa vypúšťa.

8.

§ 11 sa vypúšťa.

9.
Mení sa názov prílohy č. 1 a to na „Ohlásenie prevádzkovej doby v prevádzkarni“
a z prílohy sa vypúšťa znenie vety: „Prílohy: doklady uvedené v § 7 ods. 2 písm. a), b) a c)
tohto nariadenia“.
Čl.2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť .. . októbra 2013

Vladimír B a j a n
starosta

15

§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
16
Vyhláška MZ SR 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
17
§ 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
19
§ 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov
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Príloha č. 1
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Referát predbežnej právnej ochrany
Ohlásenie prevádzkovej doby v prevádzkarni
Žiadateľ – FO*/PO**
Meno a priezvisko FO:...........................................................
Názov a sídlo PO: ...................................................................
IČO:..................................................................................................................................
Prevádzkareň:.................................................................................................................
(uviesť názov prevádzkarne a adresu)
Dátum začatia činnosti:..................................................................................................
Účel využitia prevádzkarne:..........................................................................................
Telefónny kontakt; e-mail: ............................................................................................
Prevádzková doba (uviesť hodiny od – do):
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

V Bratislave dňa ..................................

.........................................................
Pečiatka a podpis žiadateľa

*FO – fyzická osoba; ** PO – právnická osoba
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