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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Ružinov  
po prerokovaní materiálu: 
 
 
     s c h v a ľ u j e 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....... /2019 zo 
dňa ............ 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých 
prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov  
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Dôvodová správa 

 
 

A. Všeobecná časť 

V súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní, najmä poskytujúcich pohostinské 
služby, je potreba riešiť problém rušenia kľudu, resp. verejného poriadku, spôsobovaného 
návštevníkmi týchto prevádzok, a to najmä v nočných hodinách.  
Je zrejmé, že všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 5/2015 o úprave podmienok 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na 
území mestskej časti Bratislava-Ružinov, nerieši a ani nemôže riešiť všetky problémy opísané 
vyššie. 
Navyše, územná samospráva sa len ťažko pohybuje v rámcoch, ktoré jej dáva právna úprava 
keďže je veľmi zväzujúca a nedostatočná. V rámci tejto právnej úpravy sa však predkladateľ 
pokúša priniesť návrh, ktorý postihuje ďalšie javy, ktoré je zo svojej pozície a na základe 
žiadostí obyvateľov povinný pokúsiť sa riešiť.  
 

B. Osobitná časť 
K § 1 
Úvodné ustanovenie vymedzuje predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„nariadenia“), pričom je zrejmé, že toto nariadenie upravuje povinnosti ako právnickým 
osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, tak aj fyzickým osobám. 
Ide o nariadenie opierajúce sa o ustanovenie § 4 ods. 5 písm. a) bod 5 v spojitosti s ods. 3 
písm. n) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov – teda nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečovať verejný 
poriadok v obci,  a to prostredníctvom nariadenia, ktoré ustanoví činnosti, ktorých 
vykonávanie je obmedzené alebo zakázané na určitý čas alebo na určitom mieste. 
 
K § 2 
V tomto prípade sa predkladateľ usiluje definovať na účely nariadenia len úzko vybraný počet 
pojmov, pričom dbá, aby nevybočoval z prípadných zákonných definícií. 
Verejné priestranstvo pozná napr. zákon o obecnom zriadení, ale nedefinuje ho, preto je 
potrebné si ho na účel tohto nariadenia zadefinovať. Práve problém narušovania verejného 
poriadku na verejnom priestranstve je to, čo sa (sčasti) snaží riešiť toto nariadenie.  
Podnikateľ je zadefinovaný v § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v predloženom 
materiáli návrhu nariadenia je vynechaný posledný druh podnikateľa podľa tejto definície, 
a to fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu. 
Prevádzkarňou je samotné miesto, na ktorom sa prevádzkuje živnosť – teda na ktoré sa 
vzťahuje úprava tohto nariadenia, preto je dôležité si ju zadefinovať. 
Prevádzková doba, resp. čas prevádzky vychádza z pravidiel stanovených osobitným 
nariadením a prevádzkarne podľa tohto nariadenia sú povinné ho dodržiavať.  
Nočný čas je niečo, čo naše zákony nepoznajú, ale nepoznajú ani niečo, čo je všeobecne 
známe ako nočný kľud. Vyhláška ministerstva zdravotníctva 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  pozná len 
tzv. referenčný čas, pričom pozná tri referenčné časy – deň, večer a noc, pričom referenčný 
čas vymedzujúci noc je práve časom od 22.00 hod. do 06.00 hod. Na tento tzv. referenčný čas 
sú naviazané niektoré prípustné hladiny hluku, avšak toto nariadenie potrebuje vymedziť 
určitý čas, počas ktorého sú niektoré činnosti obmedzené alebo zakázané, teda nezaoberá sa 
hlukom. Preto je definovaný nočný čas.  
Letné obdobie je na účely tohto nariadenia definované ako mesiace jún, júl a august. Ide 
o obdobie, kedy najmä cez víkendy v pohostinstvách funguje nielen reprodukovaná, ale aj 
živá hudba, alebo hranie hostí na rôznych hudobných nástrojoch a spev, a to v exteriéroch 
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prevádzkarní. Preto je potrebné definovať toto obdobie, na ktoré sa zákaz, resp. obmedzenie 
má vzťahovať (spolu s ďalším časovým údajom, viď ďalej). 
 
K § 3 
Odsek 1 v podstate svojim zákazovým ustanovením popisuje problém, a to hlučnosť 
návštevníkov podnikov, ktorí vyjdú von, na verejné priestranstvo, ďalej tam konzumujú 
nápoje zakúpené v podniku a svojim, najmä hlučným správaním, rušia okolitých obyvateľov, 
najmä z nočného spánku. 
Ods. 1 teda všeobecne zakazuje, počas nočného času (t. j. po 22.00), konzumáciu jedla či 
nápojov zakúpených v podniku v jeho bezprostrednom okolí. Ide o to, že keby nemohli takto 
vonku konzumovať nápoje kúpené v podniku, nebudú mať dôvod tam stáť a prípadne rušiť 
okolie1. 
Výraz bezprostredné okolie, na prvý pohľad nejde o exaktne stanovený údaj, resp. parameter, 
ktorý sa dá exaktne merať a prípadne postihovať jeho porušenie. Avšak, máme v právnom 
poriadku podobné ustanovenia, ktoré sa posudzujú podľa pomerov v danom čase na danom 
mieste a dávajú aj priestor na určité administratívne uváženie.  
Ako príklad uvádzame ustanovenie zákona o cestnej premávke, kde sa pri povinnosti vymeniť 
letné pneumatiky za zimné neurčuje presný dátum (jasný a merateľný parameter), ale výmena 
je povinnosťou pri súvislej vrstve snehu a ľadu. Teda – tiež sa nikde nestanovuje, koľko je to 
súvislá vrstva v metroch a pod., ide o posúdenie konkrétnej situácie. Preto aj tu predkladáme 
len bezprostrednú blízkosť prevádzkarne, ide o niečo, čo bude potrebné jednotlivo 
posudzovať. 
Ods. 2 hovorí o tom, že podnikateľ si musí vo svojom podniku nastaviť pravidlá v zmysle 
„môj dom, moje pravidlá“. V čase, keď je už po 22.00, nesmie umožniť, aby u neho zakúpené 
nápoje alebo jedlo boli konzumované vonku, mimo prevádzky. Účelom je nielen to, aby boli 
zodpovední návštevníci, ktorí sú vtedy „bežnými priestupcami“, ale zodpovedný musí byť aj  
podnikateľ pri svojom podnikaní, neumožňovať, aby jeho podnik bol (v odvodenom 
význame) zdrojom rušenia okolitých obyvateľov v nočných hodinách.  
Ustanovenie odseku 3 hovorí o tom, že podnikateľ, ktorý má umiestnenú prevádzku 
v bytovom dome alebo v bezprostrednej blízkosti bytového domu a uskutočňuje tam zároveň 
hudobnú produkcie je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedochádzalo k prenikaniu 
hudobnej produkcie po 20:00 hod. Pokiaľ podnikateľ nezabezpečí dostatočne vhodné 
opatrenia na to aby nedochádzalo k porušovaniu tohto zákazu, tak zo strany mestskej časti 
môže byť postihnutý sankciou do výšky 6.638,- eur, a to aj opakovane. Toto ustanovenie bolo 
potrebné zapracovať do návrhu nariadenia najmä z toho dôvodu, aby sa v mestskej časti 
Bratislava-Ružinov sprísnila ochrana verejného poriadku. 
Podľa ods. 4 je po uplynutí prevádzkovej doby letnej terasy zakázané ďalej poskytovať služby 
na nej a ďalšie pohostenie sa môže odohrávať už len vo vnútorných priestoroch podniku, 
nebude možné sa vyhovárať na „otvorenú terasu“. Za toto je takisto zodpovedný podnikateľ.  
Ods. 5 rieši prípadnú kolíziu s osobitným predpisom, kým v osobitnom predpise je riešená 
trochu iná problematika, v tomto nariadení ide najmä o elimináciu hlučného správania 
(narúšaniu verejného poriadku) v okolí podnikov. Preto toto ustanovenie len upravuje to, že 
v prípade týchto dvoch nariadení nejde o kolíziu dvoch predpisov, naopak, majú sa dopĺňať.  
Nariadenie v ods. 6 rieši situácie, kedy sú podniky v obývaných častiach mesta, v letnom 
období sa často sedí vonku a vonku beží aj hudobná produkcia, pričom táto je síce vypnutá 
s úderom 22.00 hod., ale priamo v blízkosti príbytkov predsa len pôsobí rušivo. Je úplne 
jedno, či sa jedná o reprodukovanú hudbu, živú hudbu, alebo hranie na hudobnú nástroje 
a spievanie zo strany hostí podniku, po 20.00 hod. by pri podnikoch, ktorých umiestnenie je 
práve v obytnej štvrti, malo platiť uvedené obmedzenie.  
 

                                                           
1 Výnimkou sú fajčiari, ktorí v prípade, že je podnik nefajčiarsky, nemajú inú možnosť, než ísť si zapáliť von – čo vychádza 
z osobitného zákona o ochrane nefajčiarov. Aj oni môžu rušiť okolie svojim hlučným správaním, je to však niečo, čo súvisí 
s ochranou nefajčiarov podľa osobitného predpisu a toto týmto (ani žiadnym iným) nariadením nepokryjeme. Avšak, pokiaľ 
nariadenie konzumáciu nápojov, je pravdepodobné, že čas strávený vonku sa pre fajčiarov obmedzí len na vyfajčenie cigarety 
a hostia podniku sa vrátia dnu ku konzumácii.  
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K § 4 
Upravuje sa oprávnená osoba / osoby kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia, pričom je 
zrejmé, že by malo ísť najmä o mestskú políciu ako poriadkový útvar mesta. 
 
K § 5  
Upravujú sa sankcie, pričom sa odkazuje na osobitné predpisy tam, kde je možné 
sankcionovať právnické osoby, resp. fyzické osoby oprávnené na podnikanie , alebo tam, kde 
ide o fyzické osoby – priestupcov, takisto podľa osobitného zákona. 
 
K § 6 
Upravuje sa účinnosť. 
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 Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

č. ......./ 2019 
zo dňa ........... 2019 

 
o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní 

na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov, podľa § 4 ods. 5 písm. a) 
bod 5 v spojitosti s ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 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 v znení 
neskorších predpisov, sa uznieslo: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len 

„nariadenie“) upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie a fyzických osôb v súvislosti s ochranou verejného poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „mestská časť“).  
 

§ 2 
Výklad pojmov 

 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie  
 
a) verejným priestranstvom všetky verejne prístupné miesta slúžiace na verejné užívanie,  

ktorými sú ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko, nábrežie, most, priechod, podchod, 
nadchod, voľne prístupné schody, parky, detské ihriská, rekreačný les, trhové miesto, 
priestory zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy;  

 
b) podnikateľom  

1. osoba zapísaná v obchodnom registri2;  
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia3;  
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov4; 

 
c) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť obchodu alebo
 služieb;  
 
d) prevádzkovou dobou čas,   kedy je   prevádzkareň   sprístupnená   spotrebiteľom   k     
 predaju príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb;  
 
e) nočným časom časový úsek dňa od 22.00 h do 06.00 h; 
 
f)   letným obdobím obdobie od 01.06. do 31.08. kalendárneho roka. 

 

                                                           
2 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
3 § 10 zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
4 Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,    
   v znení  neskorších predpisov, zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   
    neskorších predpisov. 
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§ 3 
Základné ustanovenia 

 
1. Počas nočného času je zakázané v bezprostrednom okolí prevádzkarne, ktorým je verejné 

priestranstvo, konzumovať jedlo alebo nápoje zakúpené v prevádzkarni, rušiť okolie 
hlučným správaním, či inak rušiť kľud počas nočného času. 
 

2. Podnikateľovi sa počas nočného času zakazuje ďalší predaj jedla alebo nápojov, ak 
nezabezpečí, že počas nočného času nebudú v jeho prevádzkarni zakúpené jedlo a nápoje 
konzumované v bezprostrednom okolí prevádzkarne.   

 
3. Podnikateľovi sa zakazuje, aby z jeho prevádzkarne, ktorá je umiestnená v bytovom dome 

alebo v bezprostrednej blízkosti bytového domu, dochádzalo k prenikaniu hudobnej 
produkcie po 20.00 hod.. 

 
4. Po uplynutí času prevádzky exteriérového sedenia je zakázané poskytovať služby 

v priestoroch exteriérového sedenia, resp. inde v bezprostrednom okolí prevádzkarne.  
 

5. Ustanovenia osobitného nariadenia5 mestskej časti týkajúce sa konzumácie alkoholických 
nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti týmto nie sú dotknuté. 

 
6. Počas letného obdobia je zakázaná hudobná produkcia v exteriéri prevádzkarne po 20.00 

hod. v prevádzkarni, ktorá je umiestnená v bytovom dome alebo v bezprostrednej 
blízkosti bytového domu.  

 
§ 4 

Kontrolná činnosť 
 

Vykonávať kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú 
oprávnení  
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a  
b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 
§ 5 

Sankcie 
 
1. Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá  
     poruší toto nariadenie, uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur podľa osobitného predpisu6.   
 
2. Mestská časť môže fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu až do výšky  
     33 eur podľa osobitného predpisu7.  

 
§ 6 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mestskej časti.   
 
 

                       Ing. Martin Chren 
            starosta

 

                                                           
5 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 5/2015 o úprave podmienok predaja, podávania    
   a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 
6 § 28 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave    
   v znení neskorších predpisov. 
7 § 47 a § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  
č. ........ /2019 zo dňa  ........ 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území 

mestskej časti Bratislava-Ružinov  
 

 

Názov pripomienkujúceho 
subjektu 

pripomienka 

Textácia pripomienky  Stanovisko Poznámka 

Občan pripomienka 

Dobry den, 
v nadvaznosti na moznost vyjadrit sa k navrhu na 
ochranu verejneho poriadku, predkladam nasledovne 
problemy s ktorymi sa potykame denne. 
Som obyvatelom Stachanovskej ulice, kde su 
umiestnene tri krcmy a prevadzka na nasej 
komunikacii je uz neunosna. 
Okrem stravovania (denne menu), si cez nasu ulicu 
motoristi CP (cez polni) skracuju cestu do centra 
mesta. 
Dopravna situacia je tu Teda katastrofalna: rychle 
prejazdy, parkovanie aj pred vstupmi do garazi, 
obmedzenia parkovania pre domacich obyvatelov a 
nebezpecie urazov deti pri odchodoch a prichodoch z 
nedalekej skoly a v neposlednej rade zvyseny hluk a 
prach. 
Separacia odpadu pri tychto prevadzkach nie je 
ziadna, (stary olej, sklo, plasty a pod.) idu do jednej 
spolocnej nadoby. 
Tesili sme sa zo zriadenia jednosmernych ulic, ktore 
nakoniec nevysli, ale asi to vadillo nejakemu 
vplyvnemu jedincovi (zaujimalo by ma kto tu 
pripravu, osadenie tyci na dopravne znacky a odnatie 
zaplatil a z akych penazi). 
Dufam, ze sa v dohladnej dobe pohnu veci k 
lepsiemu. 
 

Neakceptované. 
V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“), 
pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. 
   
Po dôslednom posúdení pripomienky bolo zistené, že túto nebolo 
možné považovať za pripomienku v zmysle cit. § 6 ods. 4  zákona 
č. 369/1990, ale jednalo sa o dopyt občana na konkrétnu dopravnú 
situáciu. 
 
S prihladnutím na predmet nariadenia, ako aj na skutočnosť, že tu 
nebola navrhnutá textácia návrhu nariadenia nebolo možné túto 
pripomienku akceptovať.    

 

 



VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

K NÁVRHU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA (VZN): 

Názov: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...... /2019 

zo dňa  ..............2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním 

niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov     

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti dňa: 24.09.2019 

Lehota na podávanie pripomienok k návrhu VZN: do 04.10.2019 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 6 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa poslancom miestneho zastupiteľstva predkladá v písomnej forme 

vyhodnotenie pripomienok k predmetnému návrhu VZN: 

Počet podaných pripomienok v lehote: 1 

Z toho počet akceptovaných pripomienok: 0 

Z toho počet neakceptovaných pripomienok: 1  

V Bratislave dňa 10.10.2019 

Spracovateľ návrhu VZN: 

Mgr. Peter Kopún v. r. 

referent oddelenia právnych služieb 
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