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Bratislava, jún 2013 



N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu   
 
 
A. schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2013 z 25. júna 2013 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti  
Bratislava - Ružinov  
 
 
B. ukladá 
 
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke MÚ 
 
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2013 

z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým  
 

 
Termín:   ihneď po podpise starostom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 
 

Predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len 
„VZN“) je vypracovaný v súlade s uznesením MZ MČ Bratislava - Ružinov č. 320/XIX/2013 zo dňa 
21.05.2013, ktorým MZ MČ Bratislava - Ružinov čiastočne vyhovelo protestu prokurátora Okresnej 
prokuratúry Bratislava II, ktorý týmto protestom napadol ustanovenia §2, §5, §6 a §7 v súčasnosti platného 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2008 a v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 17/2012 (ďalej len „VZN č. 5/2003“). 
 

Návrh VZN je vypracovaný v zmysle ustanovenia §4 ods. 3 písm. i) zákona o obecnom zriadení 
v platnom znení, podľa ktorého „obec pri výkone samosprávy najmä plní úlohy na úseku ochrany 
spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, 
času prevádzky služieb a spravuje trhoviská“, pričom reflektuje na vyššie uvedený protest prokurátora 
a uznesenie MZ MČ Bratislava - Ružinov. 
 

Návrh VZN je stručný a v nevyhnutnom rozsahu. Vypúšťa napadnuté ustanovenia v súčasnosti 
platného VZN č. 5/2003, pričom ustanovenia §2 a §3 s drobnými technickými úpravami textu, ktoré nemenia 
vecný obsah,  kopírujú ustanovenia §3 a §4 platného VZN č. 5/2003.  
 

Zároveň však boli do návrhu VZN v porovnaní s platným VZN č. 5/2003 zapracované v ustanovení 
§3 ods. 1 písm. a) a b) obmedzenia času prevádzky v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby 
umiestnených v polyfunkčných objektoch s bytmi na základe skúsenosti z aplikačnej praxe a viacerých 
sťažností občanov mestskej časti na hlučnosť a rušenie nočného kľudu v takomto druhu prevádzok, keďže 
podľa v súčasnosti platných ustanovení VZN č. 5/2003 môžu takéto prevádzkarne mať určený prevádzkový 
čas do 24.00 h resp. až do 05.00 h aj napriek skutočnosti, že predmetné prevádzkarne a byty sú 
v bezprostrednom kontakte.   
 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Miestnej rady dňa 04.06.2013 a následne v príslušných 
komisiách MZ, pričom stanoviská komisií sú súčasťou predkladaného materiálu. 
 

Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení zverejnený jeho 
vyvesením na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle mestskej časti dňa 07.06.2013. 
 
Osobitná časť 
 
K § 1 
Vymedzuje sa účel predmetného VZN. 
 
K § 2 a § 3 
Určuje sa čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkarňach na území mestskej časti 
Bratislava - Ružinov podľa umiestnenia prevádzkarne a druhu poskytovaných služieb. 
 
K § 4 
Stanovuje sa spôsob určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach na území 
mestskej časti Bratislava - Ružinov a oznamovacia povinnosť času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. 
 
K § 5 
Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 5/2003. 
 
K § 6 
Ustanovuje sa účinnosť tohto VZN. 



Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 

 
Návrh 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

č. ... /2013 
 

z 25. júna 2013 
 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6  
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov ustanovuje: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

  
Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti (ďalej len „nariadenie“) upravuje pravidlá 
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach na území mestskej 
časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „mestská časť“) pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické 
osoby. 
 

§ 2 
Čas predaja v obchode 

 
Čas predaja v obchode 
a) v prevádzkarňach umiestnených v bytových domoch sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v 
časovom rozpätí 06.00 - 22.00 h, 

b) v prevádzkarňach umiestnených mimo bytových domov sa určuje v dňoch  
pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 06.00 - 24.00 h, 

c) v obchodných domoch, supermarketoch, nákupných strediskách, diskontných predajniach a v 
predajniach večierky umiestnených mimo bytových domov sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa 
v časovom rozpätí 00.00 - 24.00 h. 

 
§ 3 

Čas prevádzky služieb 
 
(1) Čas prevádzky 
a) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených v bytových domoch a 

polyfunkčných objektoch, kde sú podlažia s bytmi bezprostredne nad alebo pod takouto 
prevádzkarňou, sa určuje v dňoch pondelok - piatok v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h a v 
dňoch pracovného pokoja, sobotu a nedeľu v časovom rozpätí 09.00 - 22.00 h, 

b) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených v bytových domoch a 
polyfunkčných objektoch, kde sú medzi podlažím s takouto prevádzkarňou a podlažím s bytmi 



kancelárske alebo iné nebytové priestory, sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom 
rozpätí 08.00 - 24.00 h, 

c) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby umiestnených mimo bytových domov sa 
určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 24.00 h, 

d) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby s hudobnou produkciou (diskotéky, 
hudobné kluby a pod.) umiestnených mimo bytových domov a polyfunkčných objektov 
s bytovými podlažiami sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 08.00 - 05.00 h, 

e) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby v hoteloch, moteloch, penziónoch, 
ubytovniach a v kempingoch sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 
00.00 - 24.00 h. 

 
(2) Prevádzkový čas exteriérového sedenia pred prevádzkarňou poskytujúcou pohostinské služby 
(letné terasy, predzáhradky a pod.) sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 
08.00 - 22.00 h. 
 
(3) Čas prevádzky 
a) služieb umiestnených v bytových domoch sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom 

rozpätí 08.00 - 21.00 h, 
b) služieb umiestnených mimo bytových domov sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa 

v časovom rozpätí 08.00 - 22.00 h, 
c) služieb čerpacích staníc pohonných hmôt a služieb ubytovacích zariadení (hotelov, motelov, 

penziónov, ubytovní a kempingov) sa určuje v dňoch pondelok - nedeľa v časovom rozpätí 
00.00 - 24.00 h. 

 
§ 4  

Osobitné ustanovenie 
  

Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas 
prevádzky služieb v prevádzkarni na území mestskej časti len v rámci časového rozpätia určeného 
týmto nariadením a tento oznámia mestskej časti najneskoršie v deň zriadenia prevádzkarne.  
  

§ 5  
Zrušovacie ustanovenie 

  
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 5/2003 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti  
Bratislava - Ružinov zo 16. decembra 2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 5/2008 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 17/2012.  
 

§ 6 
Účinnosť 

  
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
             Dušan Pekár 
                 starosta 





STANOVISKO 
 
 
K bodu: „ Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... 
/2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava – Ružinov.“  
Predkladate ľ: Mgr. Peter Tóth, vedúci referátu miestnych daní 
a podnikateľských činností 
 
 
 
zo zasadnutia Komisie finan čnej, podnikate ľských činností a informatizácie(KFP ČaI) 

mestskej časti Bratislava - Ružinov zo d ňa 12. 06.  2013 
 
 
 
KFPČaI prerokovala a 
1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.“ 
 
2/ odporúča MZ návrh schváliť 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Ing. Gunter Furin 
                                   predseda KFPČaI 

 
 
 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková, tajomníčka KFPČaI 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 12.6.2013 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu    
„Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 
... /2013 z 25. júna 2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej časti Bratislava – Ružinov“. 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
12.6.2013 prijala nasledovné stanovisko: 
 

A) berie predkladaný materiál na vedomie. 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. A Szökeová 
         tajomníčka 

       Mgr. Boris Cehlárik v.r. 
predseda komisie 

 


