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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

a) V y h o v u j e protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III., sp. Zn. Pd
233/16/1103-2 zo dňa 24.08.2016 proti Všeobecnému záväznému nariadeniu Mestskej
časti Bratislava-Rača č. 3/2008 zo dňa 18.11.2008 o určení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2009 zo dňa 07.07.2009 Mestskej časti Bratislava-Rača a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2009 zo dňa 03.11.2009, ktorý úrad prevzal dňa
31.08.2016.
b) S ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č.
......../2016 zo dňa 13. decembra 2016 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.
apríla 2017 v predloženom znení.

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača
a) vyhovieť protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III., sp. Zn. Pd
233/16/1103-2 zo dňa 24.08.2016 proti Všeobecnému záväznému nariadeniu Mestskej
časti Bratislava-Rača č. 3/2008 zo dňa 18.11.2008 o určení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2009 zo dňa 07.07.2009 Mestskej časti Bratislava-Rača a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2009 zo dňa 03.11.2009, ktorý úrad prevzal dňa
31.08.2016.
b) schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č.
......../2016 zo dňa 13. decembra 2016 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.
Apríla 2017 v predloženom znení.

3. Dôvodová správa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača
(ďalej len „návrh nariadenia“) sa predkladá z dôvodu zosúladenia námietok, vyplývajúcich
z protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III sp. Zn. Pd 233/16/1103 – 2 zo dňa
24.08.2016, v ktorom prokurátorka JUDr. Diana Lauková protestuje proti ustanoveniam § 2
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písm. e), f), g), h) a ch), § 3 ods. 2, 5 , 6 , 7 , 9 , 10, 11, 12, 14 a 15, § 4 ods. 1, 5, 6 a 7 a § 5
ods. 1 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2008 zo
dňa 18.11.2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej
časti Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača
č. 3/2009 zo dňa 07.07.2009 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 4/2009 zo dňa 03.11.2009, ktoré prokurátorka navrhuje zrušiť ako nezákonné.
Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému
v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je
povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora,
všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene
všeobecne záväzného právneho predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí orgán
verejnej správy prokurátora v lehote podľa prvej vety.
Podľa ods. 5 citovaného zákonného ustanovenia, ak orgán verejnej správy nevyhovie
protestu prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3
písm. i) treťom bode, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny súd podľa osobitného
predpisu.
Na základe týchto skutočností je potrebné, aby Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Rača prijalo uznesenie, že vyhovuje protestu proti vyššie citovanému nariadeniu
a zároveň pre zosúladenie napadnutého všeobecne záväzného nariadenia s Ústavou
Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi Slovenskej republiky, tzn. § 7 ods. 2
písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
nevyhnutné, aby miestne zastupiteľstvo schválilo novú právnu úpravu o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača
vypracovanú v súlade s požiadavkami prokurátora, s príslušnými zákonnými predpismi
a obsahujúcu právnu úpravu iba v takom rozsahu, aký mestskej časti výslovne vyplýva zo
splnomocňujúcich zákonných ustanovení.
Predkladaný návrh nariadenia z hľadiska predmetu svojej právnej úpravy rešpektuje
právny názor Okresnej prokuratúry Bratislava III, a tým aj ústavný a zákonný rámec.
Podľa § 7a ods. 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o hlavnom meste“) mestskej časti je vyhradené zabezpečovať úlohy na úseku ochrany
spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času
prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská.
Podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 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.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení obec môže vo veciach územnej
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samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila
súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.
Doterajšia prax ukázala, že táto právna úprava je nedostatočná na reguláciu týchto
spoločenských vzťahov, no zákonodarca napriek tomu ešte nepristúpil k jej novelizácii.
Oprávnením obce je pre reguláciu času predaja v obchode a času prevádzky služieb
prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obec určí záväzné pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb jednotne pre všetkých podnikateľov, ktorí prevádzkujú
svoje prevádzkarne na území obce (mestskej časti), čím sa naplní základná charakteristika
všeobecne záväznej povahy. Toto oprávnenie však predpokladá, že obec (mestská časť) určí
všeobecné pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre všetky
podnikateľské subjekty jednotne a vylúči určovanie času predaja v obchode a času prevádzky
služieb formou individuálneho právneho aktu. Takto určené všeobecné pravidlá budú
záväzné pre všetkých podnikateľov na území mestskej časti, čím sú zaručené rovnaké
podmienky pre všetky subjekty majúce zámer podnikať na území mestskej časti.
Prijatím návrhu nariadenia miestnym zastupiteľstvom v súlade s platnými právnymi
predpismi bude potvrdená právomoc plnenia úloh samosprávy v danej oblasti.
Pri uplatnení normotvornej právomoci orgán územnej samosprávy môže ukladať
povinnosti, ktoré majú oporu v zákone alebo v medziach zákona, ale nie spôsobom
obmedzujúcim základné práva a slobody nad rámec zákona. Mestská časť teda ani v rámci
svojej normotvornej právomoci nemôže obmedziť základné práva a slobody nad rámec
zákonov. V rámci zákona nemôže upraviť vzťahy, ktoré nepatria do normotvornej právomoci
orgánu územnej samosprávy vymedzenej ústavou. Z uvedeného okrem iného vyplýva, že
návrh nariadenia nemôže riešiť problematiku dodržiavania verejného poriadku, či nočného
kľudu.
Z hľadiska legislatívnej techniky bolo vypracované nové znenie návrhu nariadenia,
a to v záujme zachovania prehľadnosti právnej úpravy, keďže rozsah navrhovaných zmien by
musel byť premietnutý do veľkého množstva novelizačných ustanovení, čím by sa súčasná
právna úprava stala pre užívateľov neprehľadnou.
Navrhované nariadenie bolo pripravené okrem protestu prokurátora aj na základe
podnetov občanov – rezidentov v oblasti porušovania otváracích hodín prevádzkovateľmi,
ktorí poskytujú pohostinské zariadenia rôzneho typu, ako i podnetmi Mestskej polície, ktorá
vykonáva kontroly týchto zariadení.
V navrhovanom nariadení je dôraz kladený na §3, v ktorom je navrhnutá prevádzková
doba pre rôzne skupiny prevádzkovateľov.
Ide predovšetkým o rozdelenie podľa druhu činností, t.j. prevádzková doba v obchode
a prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich služby.
Rozdelenie rôznosti poskytnutých služieb z hľadiska prevádzkovej doby je určené
diferencovane a v úhrne je prevádzková doba v rozpätí od 6,00 hod. do 24,00 hod.
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4. Protest prokurátora
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5. Návrh VZN

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Rača

č. ..../2016
z 13. decembra 2016

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mestskej časti Bratislava-Rača
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača 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-Rača (ďalej
len „mestská časť“).
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) 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,
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) prevádzkovateľom prevádzkarne podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb,
d) prevádzkovou dobou je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej
1

) § 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.
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. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
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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 :
a) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase
od 8.00 hod. do 22.00 hod.,
b) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch piatok a sobota, v čase od
8,00 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 7,00 hod.
do 22,00 hod.,
d) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, v ktorých sa prevádzkujú
hazardné hry v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 8,00 hod. do 22,00 hod.,
e) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, v ktorých sa prevádzkujú
hazardné hry v dňoch piatok a sobota, v čase od 8,00 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,
g) prevádzkarne, ktoré slúžia na posilňovanie, regeneráciu, rekondíciu a športové
zariadenia v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 6,00 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.
2. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mestskej
časti zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 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.
4. Prevádzková doba tých prevádzkarní služieb, ktoré nie sú uvedené v odseku 1
tohto ustanovenia, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 6,00 hod. do
22,00 hod.
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§4
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.
3/2008 zo dňa 18.11.2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2009 zo dňa
07.07.2009 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.
4/2009 zo dňa 03.11.2009.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rušia všetky potvrdenia
o prevádzkovej dobe prevádzkarní vydané mestskou časťou pred účinnosťou
tohto nariadenia na základe žiadostí ich prevádzkovateľov, vrátane všetkých
výnimiek súvisiacich s prevádzkovou dobou.
3. Nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č.
UZN ............... zo dňa 13. decembra 2016.
§5
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. apríla 2017.

Mgr. Peter Pilinský
starosta
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6.

Stanoviská stálych komisií

materiál:

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mestskej časti Bratislava-Rača
Komisia

Komisia finančná a majetková

stanovisko

zapracované
A/N

Komisia finančná a majetková odporúča miestnemu zastupiteľstvu:
A.
vyhovieť
protestu
prokurátora
proti
VZN
MČ
Bratislava-Rača
č.3/2008
B. schváliť návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ
Bratislava-Rača s doplňujúcimi pripomienkami:
1. Pôvodný návrh v §3, ods. 4 v znení: „4. Prevádzková doba tých prevádzkarní služieb, ktoré nie sú
uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 7,00 hod. do
22,00 hod.“ komisia odporučila a odsúhlasila zmeniť začiatočnú hodinu 7,00 hod. na 6,00 hod. Nový
text znie a je zapracovaný v návrhu VZN nasledovne: „4. Prevádzková doba tých prevádzkarní služieb,
ktoré nie sú uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od
6,00 hod. do 22,00 hod.“

A

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča miestnemu
zastupiteľstvu:
A.
vyhovieť
protestu
prokurátora
proti
VZN
MČ
Bratislava-Rača
č.3/2008
B. schváliť návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ
Bratislava-Rača s doplňujúcimi pripomienkami: 1. Pôvodný návrh v §3, ods. 1, písmena k) v znení:
„k) prevádzkarne, ktoré organizujú diskotéky alebo tanečné zábavy v dňoch pondelok až nedeľa
v čase od 10,00 hod. do 24,00 hod.,“ komisia odporučila a odsúhlasila zmeniť – vynechať dni pondelok
až štvrtok a nedeľu a ponechať len piatok a sobotu v uvedených časoch. Nový text znie a je
zapracovaný v návrhu VZN nasledovne: „k) prevádzkarne, ktoré organizujú diskotéky alebo tanečné
zábavy v dňoch piatok a sobota v čase od 10,00 hod. do 24,00 hod.,“. 2. Komisia odporučila a
odsúhlasila doplniť pôvodný §5 Účinnosť „Toto nariadenie nadobúda účinnosť .........2017“
konkrétnym termínom účinnosti od 01.04.2017. Nové znenie §5 Účinnosť, ktoré je zapracované v
návrhu VZN, znie nasledovne: „Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. apríla 2017“.

A

Komisia školská, kultúrna,
športová a pre podporu podnikania
a vinohradníctva

Komisia životného prostredia,
výstavby, územného plánu a
dopravy

Komisia sociálna a bytová

17

zdôvodnenie

7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN zverejnený: 24. novembra 2016
Lehota na prijímanie
pripomienok:
vrhovateľ

Siniša Trifkovič
konateľ
S T A N s.r.o.

Marko Trifkovič
konateľ
BLUE STAR
GROUP, s.r.o.

doručené

24.11. - 03.12.2016
text pripomienky

zapracované
A/N

Spoločnosť STAN s.r.o. v zastúpení Siniša Trifkovič,
konateľ navrhuje, aby miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Rača alternatívne:
A) Neschválilo navrhované znenie VZN ako celok,
alebo
B) Schválilo navrhované znenie VZN s nasledovnými
zmenami :
1. V §3 ods. 1 písm. a) návrhu znenia VZN zmenilo 22,00
e-mailom
hod. na 23,00 hod.
02.12.2016
2. V § 3 ods. 1 písm. d) návrhu znenia VZN - celý text
vypustilo.
3. V § 3 ods. 1 písm. l) návrhu znenia VZN - celý text
vypustilo.

N

Spoločnosť BLUE STAR GROUP, s.r.o. v zastúpení
Marko Trifkovič, konateľ navrhuje, aby miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača alternatívne:
A) Neschválilo navrhované znenie VZN ako celok,
alebo
B) Schválilo navrhované znenie VZN s nasledovnými
zmenami :
1. V §3 ods. 1 písm. a) návrhu znenia VZN zmenilo 22,00
e-mailom
hod. na 23,00 hod.
02.12.2016
2. V § 3 ods. 1 písm. d) návrhu znenia VZN - celý text
vypustilo.
3. V § 3 ods. 1 písm. l) návrhu znenia VZN - celý text
vypustilo.

N
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K písmenu A): Na vydanie VZN v oblasti určenia pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky v službách splnomocňuje obce §4 ods. 3 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko prokurátorka vydala
protest proti väčšine ustanovení doteraz platného VZN č. 3/2009 o určení času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti BratislavaRača a navrhla ich zrušiť ako nezákonné, mestská časť vydáva nové VZN, ktoré
upravuje predmetnú problematiku v súlade so zákonom.
K písmenu B):
K bodu 1.: Navrhovaný čas poskytovania pohostinských služieb do 22,00 h
počas pracovného týždňa zohľadňuje právo obyvateľov na nočný kľud. Návrh
prevádzkovej doby bude predmetom schvaľovania návrhu VZN miestnym
zastupiteľstvom.
K bodu 2.: Návrh prevádzkovej doby bude predmetom schvaľovania návrhu
VZN miestnym zastupiteľstvom s ohľadom na špecifickosť prevádzok.
K bodu 3: V časti písmena l) sú riešené sezónne externé terasy v čase od 01.04.
do 31.10. bežného roka s prihliadnutím na doterajšie odozvy od obyvateľov
dotknutých území.
K písmenu A): Na vydanie VZN v oblasti určenia pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky v službách splnomocňuje obce §4 ods. 3 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Nakoľko prokurátorka vydala
protest proti väčšine ustanovení doteraz platného VZN č. 3/2009 o určení času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti BratislavaRača a navrhla ich zrušiť ako nezákonné, mestská časť vydáva nové VZN, ktoré
upravuje predmetnú problematiku v súlade so zákonom.
K písmenu B):
K bodu 1.: Navrhovaný čas poskytovania pohostinských služieb do 22,00 h
počas pracovného týždňa zohľadňuje právo obyvateľov na nočný kľud. Návrh
prevádzkovej doby bude predmetom schvaľovania návrhu VZN miestnym
zastupiteľstvom.
K bodu 2.: Návrh prevádzkovej doby bude predmetom schvaľovania návrhu
VZN miestnym zastupiteľstvom s ohľadom na špecifickosť prevádzok.
K bodu 3: V časti písmena l) sú riešené sezónne externé terasy v čase od 01.04.
do 31.10. bežného roka s prihliadnutím na doterajšie odozvy od obyvateľov
dotknutých území.

