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Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
č. 2/2015
o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica, podľa § 4 ods. 3 písm. i),
písm. n) a § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa §15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa §7 ods. 3 zákona
č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica (ďalej
iba „mestská časť“).
2/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na
vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území mestskej časti prevádzkarne
obchodu a služieb.
3/ Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti sa
vychádza z prevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov mestskej časti
a primerané požiadavky podnikateľov.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Bytovým domom - budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na
bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok
ustanovených v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné
časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve
vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 1

1
§ 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov.
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b) Obývanou zónou – oblasť do vzdialenosti 25 metrov od najbližšieho rodinného 2 alebo
bytového domu.
c) Spoločenským domom - budova Spoločenského domu nachádzajúca sa na Námestí
Rodiny č.1.
d) Prevádzkou – priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca
v predaji tovaru alebo poskytovaní služieb v súlade s vydanými povoleniami a rozhodnutiami,
ktoré sú pre výkon podnikateľskej činnosti v prevádzke potrebné, a ktorý je určený pre styk
so spotrebiteľmi.
e) Prevádzkou v bytovom dome – prevádzka nachádzajúca sa v akomkoľvek bytovom
dome.
f) Prevádzkou v obývanej zóne – prevádzka nachádzajúca sa obývanej zóne, ktorá však
nie je prevádzkou v bytovom dome v zmysle definície podľa §2 písm. e) tohto nariadenia.
g) Prevádzkou v spoločenskom dome – prevádzka nachádzajúca sa spoločenskom dome.
h) Prevádzkou mimo obývanej zóny - iná prevádzka ako prevádzky definované v §2 písm.
e), f,) g) tohto nariadenia.
i) Prevádzkovateľom – podnikateľ3 v prevádzke poskytujúci predaj v obchode alebo
prevádzkujúci službu.
j) Prevádzkovou dobou – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
k) Verejným priestranstvom – verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti. Sú ním najmä cesty, miestne komunikácie
(ulice a námestia vrátane chodníkov, spojovacie cesty medzi domami a bytovými domami,
mosty a pod.), verejná zeleň (parky a sady, rekreačné lesy a pod.).
§3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1/ Prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a s poskytovaním služieb sa určuje denne
od 6,00 hod. do 22,00 hod.
2/ Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je v zmysle povolení vydaných
príslušným úradom v zmysle osobitných právnych predpisov 4 pohostinská, reštauračná činnosť a
výroba jedál pre výdajne ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu
vrátane prevádzok typu kaviareň, pub, denný bar, nočný bar sa určuje nasledovne:
2
§ 43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
3

§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4
napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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pondelok - nedeľa od 6:00 hod. do 22.00 hod. u prevádzok v bytovom dome,
nedeľa – štvrtok od 6:00 hod. do 22:00 hod. u prevádzok v obývanej zóne,
nedeľa – štvrtok od 6:00 hod. do 23:00 hod. u prevádzok v Spoločenskom dome a
u prevádzok mimo obývanej zóny.
piatok – sobota od 6:00 hod. do 24:00 hod. u prevádzok v obývanej zóne,
piatok – sobota od 6:00 hod. do 02:00 hod. u prevádzok v Spoločenskom dome a
u prevádzok mimo obývanej zóny.
3/ V prevádzkach v Spoločenskom dome a v prevádzkach mimo obývanej zóny, v ktorých sa
koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti (svadobné hostiny, životné výročia, firemné
oslavy a pod.) je prevádzková doba neobmedzená. Povinnosťou usporiadateľa je podať písomné
oznámenie na miestny úrad najmenej 7 dni pred konanou akciou.
4/ V prevádzkach v obývanej zóne, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti
(svadobné hostiny, životné výročia, firemné oslavy a pod.) je prevádzková doba neobmedzená za
predpokladu, že prevádzkovateľ spolu s oznámením podľa nasledujúcej vety predloží na miestny
úrad aj písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa vo vzdialenosti 25
metrov od prevádzky. Povinnosťou usporiadateľa je podať písomné oznámenie vrátane
písomného súhlasu dotknutých vlastníkov nehnuteľností na miestny úrad najmenej 7 dni pred
konanou akciou.
5/ V prevádzkach v bytovom dome nie je, s výnimkou situácie podľa §3 ods. 6 tohto nariadenia,
možné akýmkoľvek spôsobom predĺžiť prevádzkovú dobu upravenú v §3 ods. 2 tohto nariadenia.
6/ V prevádzkach, ktoré sú súčasťou kultúrnych akcií organizovaných MČ je prevádzková doba
určená časom konania spoločenskej akcie.
7/ Prevádzková doba v prevádzke, ktorá predáva pohonné hmoty pre motorové vozidlá alebo
poskytuje ubytovacie služby je neobmedzená.
8/ Prevádzkam, ktoré majú zriadenú letnú terasu ( v mesiacoch máj – september) sa určuje
prevádzková doba nasledovne:
pondelok - nedeľa od 08:00 hod. do 22.00 hod.
9/ Hudobná produkcia na letných terasách zriadených na verejnom priestranstve je povolená
nasledovne:
pondelok - nedeľa od 09:00 hod. do 20.00 hod.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času
1/ Prevádzkovateľ je povinný určiť svoj čas predaja v obchode alebo prevádzky služieb v súlade s
ustanoveniami tohto nariadenia pre príslušný druh obchodu, resp. služby.
2/ Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzky, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzky upravuje osobitný predpis.5
5
§ 15 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
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§5
Kontrola a sankcie
1/ Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú orgány príslušné podľa osobitných
predpisov. Na úrovni mestskej časti vykonávajú kontrolu:
a) starostom poverení zamestnanci mestskej časti
b) príslušníci mestskej polície
2/ Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie,
môže mestská časť uložiť pokutu do 6 638,- eur podľa osobitného zákona.6
3/ Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku porušením povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia
môže byť uložená pokuta do 33 eur podľa osobitného zákona.7
§6
Spoločné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre verejné
kultúrne podujatia usporiadané právnickými alebo fyzickými osobami v zmysle § 1 zákona
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 3/2012
zo dňa 24.4.2012 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách
na území mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica.
§8
Prechodné a záverečné ustanovenia
1/ Prevádzkovatelia sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť
prevádzkovú dobu vo svojich prevádzkach a vykonávať podnikateľskú činnosť na území
mestskej časti v súlade s týmto nariadením.
2/Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Záhorská
Bystrica uznesením č. 62/2015 zo dňa 29.6.2015.
3/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

Ing. Jozef Krúpa
starosta

6

§ 27b zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

7

§ 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

