
  
  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

č. 15/2019 

zo dňa 15.10.2019 

 

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 registri
1
;  

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
2
;  

3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov
3
; 

 

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. 

 

 

 

                     
1 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
2 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
3 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. 



 

 

 

2  

 

§ 3 

Základné ustanovenia 

 

1. Počas nočného času je zakázané v bezprostrednom okolí prevádzkarne 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 bytovej budove
4
 

alebo v blízkosti bytovej budovy, dochádzalo k prenikaniu hudobnej produkcie po 21.00 

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 nariadenia
5
 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 21.00 

hod. v prevádzkarni, ktorá je umiestnená v bytovej budove alebo v blízkosti bytovej budovy.  

 

§ 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 predpisu
6
.   

 

2. Mestská časť môže fyzickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu až do výšky  

    33 eur podľa osobitného predpisu
7
.  

 

§ 6 

Účinnosť 
 

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

mestskej časti.   

 

 

 

              Ing. Martin Chren, v. r. 

             starosta 

                     
4 § 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších     

   predpisov.  
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. 


