Návrh všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 3/2022
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej
časti Bratislava - Jarovce.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce podľa § 7a ods. 2 písm. f) a
§ 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm.
i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. a) a čl. 29 ods. 1 písm. f) Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) pre
podnikateľov, ktorí podnikajú na území mestskej časti Bratislava - Jarovce (ďalej len
„mestská časť“).
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť a na
ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie
o účele užívania na obchod a služby, prípadne na predaj konkrétne určeného
sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb.
2. Podnikateľom
a) osoba zapísaná v obchodnom registri1,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2,
c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3.
3. Prevádzkovateľom prevádzkarne podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
4. Prevádzkovou dobou je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej je
prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej
komodity alebo poskytovaniu služieb.
§3
Prevádzková doba na území mestskej časti
1. Prevádzková doba na území mestskej časti sa určuje pre:
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§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
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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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a) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok,
v čase od 08.00 hod. do 23.00 hod.,
b) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch piatok a sobota, v čase
od 08.00 hod. do 24.00 hod.,
c) prevádzkarne poskytujúce predaj na verejne prístupné miesto (cez okienko),
stánky s rýchlym občerstvením, v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 07.00
hod. do 22.00 hod.,
d) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, v ktorých sa prevádzkujú
hazardné hry, s výnimkou hazardných hier zakázaných na území Bratislavy4,
v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.,
e) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, v ktorých sa prevádzkujú
hazardné hry, s výnimkou hazardných hier zakázaných na území Bratislavy5,
v dňoch piatok a sobota, v čase od 08.00 hod. do 24.00 hod.,
f) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, zariadenia verejného
stravovania a zariadenia kultúrneho charakteru pre uzatvorenú spoločnosť na
objednávku s neverejnou hudobnou produkciou (svadba, krst, promócia,
stužková, významná rodinná oslava, ples, hody, firemná akcia prípadne iné
podobné akcie) bez obmedzenia, za predpokladu, že nad mieru primeranú
pomerom6 neobťažujú susedov najmä hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom,
tienením a vibráciami,
g) prevádzkarne, ktoré slúžia na posilňovanie, regeneráciu, rekondíciu
a športové zariadenia v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 06.00 hod. do
24.00 hod.,
h) čerpacie stanice bez obmedzenia,
i) ubytovacie zariadenia kategórie hotel, bary nachádzajúce sa na podzemných
podlažiach bez obmedzenia,
j) lekárne, zdravotné služby, veterinárne služby bez obmedzenia,
k) prevádzkarne, ktoré organizujú diskotéky alebo tanečné zábavy v dňoch
piatok a sobota v čase od 10.00 hod. do 24.00 hod.,
l) prevádzkarne s letnými terasami v období od 01.04. do 31.10. príslušného
kalendárneho roka v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 10.00 hod. do 22.00
hod., pričom prevádzková doba sa vzťahuje aj na prevádzku letnej terasy ako
aj na prípadnú verejnú či neverejnú hudobnú produkciu na letnej terase
i v samotnej prevádzkarni; prevádzkarne s letnými terasami zároveň nesmú
nad mieru primeranú pomerom7 obťažovať susedov najmä hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi,
svetlom, tienením a vibráciami.
2. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mestskej
časti z 31.12. príslušného kalendárneho roka do 01.01. nasledujúceho
kalendárneho roka je bez obmedzenia.
3. Prevádzková doba prevádzkarní obchodu, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa,
v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod.
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Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2020, č. 9/2020 a 10/2020
Podľa VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2020, č. 9/2020 a 10/2020
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Najmä v kontexte § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Najmä v kontexte § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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4. Prevádzková doba tých prevádzkarní služieb, ktoré nie sú uvedené v odseku 1
tohto článku, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 06.00 hod. do 22.00
hod.
§4
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia
hlavného mesta SR Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie, môže mestská časť uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom
Bratislava - Jarovce dňa XX. septembra 2022 uznesením č. XXX/2022.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2022.

JUDr. Mgr. Jozef Uhler
starosta
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