Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. 2/2007 zo dňa 15. mája 2007
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa ustanovenia § 4 ods. 3
písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods.
2 písm. a/ zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a na základe článku 6 ods. 2, písm. ch/ Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení :
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) upravuje pravidlá určovania času
predaja v obchode a pravidlá času prevádzky služieb 1/ ( ďalej len „Prevádzková doba“ )
živnostenského podnikania 2/ v prevádzkárňach a v priestoroch súvisiacich s prevádzkovaním
živnosti 3/ na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa , okrem prevádzkovej doby na trhových
miestach 4/ .
§2
Základné pojmy
1. Za nočný čas sa pre účely tohto nariadenia považuje čas medzi 22,00 hod. a 06,00 hod.,
2. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto nariadenia považuje porušenie povinností
a limitov stanovených osobitným predpisom 5./
§3
Prevádzková doba obchodných živností
1. Prevádzková doba obchodných živností spočívajúcich v predaji potravinárskeho a
priemyselného tovaru sa určuje takto :
pondelok až nedeľa od 06,00hod. - do 22,00 hod.
Za obchodné živnosti sa pre účely tohto nariadenia považujú:
a) predajne potravín, mäsa – údenín, ovocia – zeleniny, doplnkového sortimentu,
potravinárskych výrobkov v darčekovom balení,
b) predajne priemyselného tovaru – potrieb pre domácnosť, bielej techniky, rybárskych
potrieb, obuvi, drogérie, textilu, odevov, kníh, hračiek, elektroniky , nábytku a podobne,
c) predajne automobilov, motocyklov, bicyklov a náhradných dielov k nim,
d) predajne rastlín a kvetov, záhradkárskych potrieb,
e) predajne stavebnín, železiarstva, kamenárstva.
2. Prevádzková doba obchodnej živnosti spočívajúcej v predajne tlače, tabaku a tabakových
výrobkov sa určuje takto :
pondelok až nedeľa od 05,00hod. - do 22,00 hod.
3. Prevádzková doba obchodných živností spočívajúcich v pohostinskej činnosti sa určujú
nasledovne :
a) prevádzkárne, v ktorých sa pripravujú jedlá a nápoje a predávajú sa samoobslužným
spôsobom:
pondelok až piatok od 06,00 hod. do 22,00 hod.
sobota až nedeľa od 08,00 hod. do 20,00 hod.

1/

§ 14 ods. 2 písm. c/ zákona č. 634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
zákon č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
3/ § 17 ods. 1 – 3 zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov,
4/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 zo dňa 26.04.2006 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa,
5/ zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nar. vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách o objektivizácii hluku, infrazvuku a
vibrácií,
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b) prevádzkárne, v ktorých sa pripravujú, predávajú a podávajú jedlá, nápoje, teplé nápoje,
polotovary, prípadne doplnkový predaj tovaru ( reštaurácie, kaviarne, bistrá, pressá,
pohostinstvá, pizzérie ), ktoré sú vzdialené od najbližšieho obytného domu , resp.
rodinného domu :
- menej ako 25 m
pondelok–štvrtok, nedeľa od 08,00 hod. do 22,00 hod.
piatok - sobota od 08,00 hod. do 23,00 hod.
- viac ako 25 m
pondelok až nedeľa od 08,00 hod. do 04,00 hod.
4. Prevádzková doba obchodných živností spočívajúcich v pohostinskej činnosti
formou
sezónneho exteriérového posedenia na verejnom priestranstve,
prípadne na súkromnom
pozemku , súvisiaceho s prevádzkárňou sa
určujú nasledovne :
pondelok až nedeľa od 10,00 hod. do 22,00 hod.
5. Prevádzková doba v obchodných živnostiach – veľkoobchod, sa upravuje nasledovne
vo
veľkoobchodoch a skladoch, ktoré sú vzdialené od najbližšieho obytného domu, resp. rodinného
domu :
a) - menej ako 200 m
pondelok až nedeľa od 06,00 hod. do 22,00 hod.
b) - viac ako 200 m
bez časového obmedzenia.
§4
Prevádzková doba živností poskytukúcich služby
Prevádzková doba u živností poskytujúcich služby sa určujú nasledovne :
1. Pre živnosti poskytujúce tieto služby :
a) služby osobnej povahy – kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, pedikúra, manikúra a pod.,
b) služby prania, čistenia, manglovne, fotoslužby,
c) služby internetové, videohry, videopožičovne, počítačové herne a pod.,
d) zariadenia slúžiace na regeneráciu a rekondíciu,
e) služby cestovných kancelárií
pondelok až nedeľa od 06,00 hod. do 22,00 hod.
2. Prevádzková doba lekární a výdajní zdravotníckych potrieb sa určujú
bez časového obmedzenia.

nasledovne :

3. Prevádzková doba čerpacích staníc a služieb ubytovacích zariadení ( hotely,
penzióny,
ubytovne a pod. ) sa určuje nasledovne :
bez časového obmedzenia.
4.
domu :

motely,

Prevádzková doba
pri poskytovaní služieb motoristom
- najmä autoservis, v
prevádzkárňach, ktoré sú vzdialené od najbližšieho obytného domu , resp.
rodinného

a) - menej ako 25 m
pondelok až piatok od 07,00 hod. do 22,00 hod.
sobota od 09,00 hod. do 18,00 hod.
nedeľa od 09,00 hod. do 14,00 hod.
b) - viac ako 25 m
bez časového obmedzenia.
§5
Prevádzková doba výrobných živností
Prevádzková doba výrobných živností sa určuje nasledovne :
pondelok až piatok od 07,00 hod. do 19,00 hod.
-3§6
Spoločné ustanovenia
1. Spôsob informovania o prevádzkovej dobe určenej pre spotrebiteľa
prevádzkárne obchodným menom a sídlom upravuje osobitný predpis 6/.

a označenie

2. Podnikateľ uvedie prevádzkovú dobu na dverách vchodu do prevádzkárne, alebo na inom
viditeľnom mieste.
3. Podnikateľ je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť činnosť
prevádzkárne tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzkárni po uplynutí prevádzkovej
doby.
4. Čas predaja a čas prevádzky služieb, uvedených v § 2 a § 3 tohto všeobecne záväzného
nariadenia je stanovený a záväzný pre okruh všetkých subjektov zhora.
§7
Kontrolná činnosť a sankcie
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
a) zamestnanci mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na základe písomného poverenia,
b) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c) poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. Starosta mestskej časti môže právnickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu
podľa osobitného predpisu 7/.
3. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu 8/
§8
Záverečné ustanovenia
1. Rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia,
strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov vyplývajúcich z osobitných
predpisov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 76
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa dňa 15. mája 2007.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 02.06.2007.

Miestneho

6/ § 14 ods. 2 písm.a/ a c/ zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov,
7/ § 28 ods. 1 písm. b/ zákona č. 377/1990 Zb. O hlavnom meste SR Bratislave,
8/ § 47 ods. 1 písm. b/ a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.

Mgr. Ladislav F a t u r a
starosta
Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa

VZN bolo vyvesené dňa : 18.05.2007
VZN bolo zvesené dňa : 08.06.2007

