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Návrh stanoviska: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021 o pravidlách času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom 

znení. 
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Dôvodová správa: 

 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača o 

pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-

Rača ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2016 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré 

bolo schválené UZN 243/13/12/16/P s účinnosťou od 01.04.2017, ktorým sa zrušilo VZN č. 

3/2008 z 18.11.2008 v znení VZN č. 3/2009 z 07.07.2009 a VZN č. 4/2009 z 03.11.2009.  

 

Návrh VZN predkladáme na základe správy z kontroly aktuálne platných VZN MČ 

Bratislava – Rača kontrolórkou mestskej časti Bratislava – Rača, predovšetkým z dôvodu 

potreby jeho prepracovania ako reakcie na sťažnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava – 

Rača na neustále sa opakujúce problémy s nedodržiavaním času prevádzkovej doby a iných 

podmienok, ako aj z dôvodu absencie riešenia prevádzky letných terás a ich legislatívny rámec. 

Doterajšie VZN sa tiež v konkrétnych problematických situáciách javilo ako nefunkčné a ťažko 

aplikovateľné. Zároveň je potrebné aplikovať do predmetného VZN mestskej časti 

v poslednom období prijaté a aktualizované VZN Hl. mesta SR Bratislavy týkajúce sa zákazu 

hazardných hier. Z uvedených dôvodov predkladáme nové prepracované znenie VZN. 

 

Nové VZN v článku 3 dopĺňa a upresňuje niektoré ustanovenia, najmä v bode 1 písm. 

d) a písm. e) dopĺňa zákaz hazardných hier na území hlavného mesta Bratislavy a pod písm. f) 

upresňuje rozsah činností, ktorých je nutné sa zdržať z dôvodu obťažovania susedov, 

vychádzajúc z rozsahu činností podľa Občianskeho zákonníka. Pod písm. l) v bode 1 článku 3 

nové VZN stanovuje legislatívny rámec pre prevádzkovanie letných terás s alebo bez hudobnej 

produkcie, ako aj podmienky, za ktorých môžu prevádzkarne tieto letné terasy prevádzkovať 

bez toho, aby obťažovali susedov. 

S ohľadom na udalosti posledného roka, nové VZN v článku 3 bod 5 tiež legislatívne 

upravuje prevádzkovanie letných terás v súvislosti s opatreniami  prijatými na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19. 

 

V predkladanom prepracovanom znení VZN o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača je doplnený článok 4 obsahujúci 

kontrolnú činnosť a sankcie. V dôsledku skutočnosti, že aktuálne platné VZN podobné 

ustanovenia neobsahuje vôbec, v konkrétnych situáciách porušení VZN sa postihnuteľnosť 

prevádzkovateľov ukázala ako problematická a VZN ťažko vymožiteľné, preto doplnenie 

článku 4 a jeho ustanovení v novom VZN považujeme za zásadné. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiál: 

 
N Á V R H  

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2021 

z 29. júna 2021 

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: 

 

Článok 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“).  

 

Článok 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 registri1), 

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2), 

3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov3);  

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 je prevádzkareň 

sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb.  

 

 

 

 

 
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 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. 



Článok 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 08.00 hod. 

do 22.00 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. 

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. 

5. V súvislosti s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi štátnej správy na zamedzenie šírenia 

ochorenia COVID-19/iného obdobného ochorenia, je prevádzkovateľ oprávnený požiadať o 

povolenie prevádzky letnej terasy mimo prevádzkovej doby určenej týmto nariadením. Letná terasa 

 
4) Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2020, č. 9/2020 a 10/2020 
5) Podľa VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2020, č. 9/2020 a 10/2020  
6) 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  
7) 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  



musí spĺňať platné opatrenia na úseku ochrany verejného zdravia na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID–19/iného obdobného ochorenia týkajúce sa prevádzky takýchto terás. Prevádzkovateľ je 

zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných opatrení na úseku ochrany verejného zdravia 

prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19/iného obdobného ochorenia, najmä 

dodržiavať rozostupy medzi sedením na terase, upozorňovať na povinné nosenie rúšok mimo času 

konzumácie jedál alebo nápojov. Podozrenie z porušenia dodržiavania opatrení na úseku ochrany 

verejného zdravia prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19/iného obdobného ochorenia 

prevádzkovateľom mestská časť oznámi príslušným orgánom a zároveň vykoná kroky smerujúce k 

obmedzeniu prevádzky takejto letnej terasy.  

 

Článok 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.8) 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2016 z 13. decembra 

2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

2. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby si určia čas predaja v obchode a čas 

prevádzky služieb v prevádzkarni na území mestskej časti v rámci časového rozpätia určeného týmto 

nariadením a tento oznámia mestskej časti najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne. 

3. Nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. ...................... zo 

dňa ........... 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 

         starosta 

 

 
8) § 27b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


