
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2015                           

zo  dňa 24. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 7/2012 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Petržalka  

v znení novely nariadenia č. 9/2013 vydaného v úplnom znení č. 12/2013 

 

 

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, v znení 

novely č. 9/2013 vydaného v úplnom znení č. 12/2013 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. § 7 odsek 3 sa mení a znie: 

 

(3) „Sezónne exteriérové posedenie funkčne súvisiace s prevádzkarňou na verejnom 

priestranstve alebo na verejnej zeleni zaujatím je možné prevádzkovať na základe 

súhlasu mestskej časti a po vyrubení miestnej dane mestskou časťou za užívanie 

verejného priestranstva alebo verejnej zelene. Prevádzkovateľ prevádzkovú dobu 

sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou v rámci 

všeobecnej prevádzkovej doby oznámi mestskej časti na tlačive „Ohlásenie 

prevádzkovej doby v prevádzkarni sezónneho exteriérového posedenia funkčne 

súvisiaceho s prevádzkarňou“ uvedeného ako príloha č. 2 nariadenia.“ 

 

2. v § 7 sa pripája odsek 4, ktorý znie: 

 

(4) „Prevádzkovú dobu v zmysle všeobecnej prevádzkovej doby sezónneho exteriérového 

posedenia v priestoroch prevádzky vo vlastníctve prevádzkovateľa alebo                    

súkromného majiteľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorený nájomný vzťah, 

prevádzkovateľ oznámi mestskej časti na tlačive „Ohlásenie prevádzkovej doby          

v prevádzkarni sezónneho exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho                        

s prevádzkarňou“ uvedeného ako príloha č. 2 nariadenia.“  

 

3. V § 8 sa mení znenie odsekov 7, 8 a 9, ktoré znejú: 

 

(7) „Mestská časť v prípade, že v období 6 mesiacov zistí tri opakované a preukázané 

porušenia nariadenia vo veci času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

súvisiacich s prevádzkarňou a ďalej vo veci: 

a) rušenia nočného kľudu 

b) rušenia verejného poriadku  

c) preukázaného prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličiny hluku, 

infrazvuku a vibrácií pre noc  

súvisiacich s prevádzkarňou oznámi prevádzkovateľovi zánik platnosti rozhodnutia 

o povolení prevádzkovej doby nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby, pokiaľ bolo 
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takéto rozhodnutie vydané. Zánik povolenia prevádzkovej doby nad rámec všeobecnej 

prevádzkovej doby je účinný dňom jeho doručenia.“ 

 

(8) „Porušenia podľa ods. 7 sa preukazujú: 

a) výsledkami a správami z kontrol subjektov oprávnených ku kontrole podľa            

§ 10 nariadenia 

b) správami od Policajného zboru podanými na základe vyžiadania 

c) posudkom podaným oprávnenou osobou na meranie hluku, infrazvuku a vibrácií.“  

 

(9) „Mestská časť v prípade opakovaných porušení uvedených v ods. 7 prehodnotí 

možnosť podania návrhu na zrušenie prevádzkarne podľa osobitného predpisu.“  

 

4. V § 8 ods. 9 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 11a. Poznámka pod čiarou 

k odkazu 11a znie „§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní“. 

 

5. Príloha č. 2 nariadenia „Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie sezónneho 

exteriérového posedenia funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou“ sa mení v názve 

prílohy na „Ohlásenie prevádzkovej doby sezónneho exteriérového posedenia 

funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou“ a z prílohy sa vypúšťa znenie vety: 

„Príloha: nákres; súhlas správcu objektu“. 

 

 

 

Čl.2 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. marca 2015. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Vladimír B a j a n     v. r. 

         starosta 
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Príloha č.2 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností 

 

Ohlásenie prevádzkovej doby sezónneho exteriérového posedenia  

funkčne súvisiaceho s prevádzkarňou 

 

Žiadateľ – FO*/PO**  

Meno a priezvisko FO:..............................................................................................................  

Názov a sídlo PO: ..................................................................................................................... 

IČO:........................................................................................................................................... 

Prevádzkareň:

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

(uviesť názov prevádzkarne a adresu) 

Účel využitia prevádzkarne: ................................................................................................... 

Telefónny kontakt; e-mail: ...................................................................................................... 

Obdobie (uviesť dátum od – do):  

Prevádzková doba (uviesť hodiny od – do): 

Pondelok  ......................................................... 

Utorok  ......................................................... 

Streda   ......................................................... 

Štvrtok  ......................................................... 

Piatok   ......................................................... 

Sobota  ......................................................... 

Nedeľa  ......................................................... 

Plocha (uviesť v m2):.................................................................................................................. 

Počet miest na sedenie:............................................................................................................... 

 

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

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

       Pečiatka a podpis žiadateľa 

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

 

 
 


