
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 8/2015 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory 

zo dňa 16. decembra 2015 

 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory podľa § 4 ods. 3 písm. i) a písm. 

n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 7a ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a na základe čl. 

18 ods. 4 písm. a) a čl. 29 ods. 1 písm. f) 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 času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) pre fyzické osoby – 

podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory 

(ďalej len „mestská časť“).  

 

 

§ 2 

Základné pojmy 
 

1) Obchodnou živnosťou sa na účely tohto nariadenia považuje najmä kúpa tovaru na účely jeho 

ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a pohostinská činnosť. 
 

2) Pohostinskou činnosťou sa na účely tohto nariadenia rozumie príprava a predaj jedál alebo 

nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu na mieste a s ňou spojený predaj polotovarov, 

prípadne doplnkový predaj tovaru. 
 

3) Službami sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb 

a tovaru, iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb. 
 

4) Prevádzkarňou sa na účely tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť 

alebo iná podnikateľská činnosť1, 
 

5) Podnikateľom: 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri2, 

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia3, 

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov, 

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 

podľa osobitného predpisu. 

                                       
1 § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
2 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
3 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
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7) Uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe pozvánok 

alebo klubových kariet. 
 

8) Prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 

príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb. 
 

9) Sezónnym exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy na verejnom 

priestranstve alebo na súkromnom pozemku, alebo nachádzajúce sa v dvorových častiach 

objektov, patriace k prevádzkovej jednotke, zariadené na území mestskej časti. 
 

10) Herňou  je miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, 

špeciálne vybavených a zariadených na prevádzkovanie hazardných hier v zmysle zákona č. 

171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ktoré sú umiestnené v stavebne 

oddelených priestoroch so samostatným uzamykateľným vchodom, a v ktorej poskytovanie 

alkoholických a nealkoholických nápojov je len doplnkovou službou. 
 

11) Kasínom je herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry, 

hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne. 
 

12) Hudobnou produkciou hudba určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovanú 

technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie. 
 

13) Nočným časom časový úsek dňa, a to od 22.00 hod. do 06.00 hod.4 pre zabezpečenie zdravého 

a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mestskej časti v záujme dosiahnutia slušného 

občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. 
 

14) Rušením nočného kľudu šírenie neprípustného hluku a vibrácií v nočnom čase. 
 

15) Čas predaja a čas prevádzky služieb je týmto nariadením stanovený a záväzný pre okruh 

všetkých subjektov. 

 

§ 3 

Predajná a prevádzková doba v prevádzkarňach obchodnej živnosti  a pohostinskej činnosti 
 

1) Predajná a prevádzková doba v oblasti obchodnej živnosti – maloobchod sa určuje nasledovne: 

a) prevádzkarne, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 50 metrov od obytných alebo rodinných 

domov:     pondelok – nedeľa v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

b) prevádzkarne, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 50 metrov od obytných alebo 

rodinných domov:   pondelok – nedeľa v čase od 6.00 hod. do 24.00 hod. 

 

 

2) Predajná doba v prevádzkarňach obchodnej živnosti – predajne tlače, tabaku a tabakových 

výrobkov sa určuje nasledovne: 
 

pondelok – nedeľa v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod. 

 

3) Prevádzková doba v prevádzkarňach pohostinskej činnosti sa určuje nasledovne: 
 

a) Prevádzkarne, v ktorých sa pripravujú jedlá a nápoje a predávajú sa samoobslužným 

spôsobom: 
 

pondelok – nedeľa v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. 

                                       
4 § 2 písm. zh) vyhlášky c. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 

a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov 
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b) Prevádzkarne, v ktorých sa pripravujú, predávajú a podávajú jedlá, polotovary alebo 

nápoje, prípadne doplnkový predaj tovaru (najmä pizzerie, reštaurácie, kaviarne, bistrá, 

vinárne), ktoré sú vzdialené od najbližšieho obytného alebo rodinného domu menej ako 

25 m: 
 

nedeľa – štvrtok v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. 

piatok, sobota v čase od 8.00 hod. do 23.00 hod. 

 

c) Prevádzkarne, v ktorých sa pripravujú, predávajú a podávajú jedlá, polotovary alebo 

nápoje, prípadne doplnkový predaj tovaru (najmä pizzerie, reštaurácie, kaviarne, bistrá, 

vinárne), ktoré sú vzdialené od najbližšieho obytného alebo rodinného domu viac ako 

25 m: 
 

pondelok – nedeľa v čase od 8.00 hod. do 24.00 hod. 
 

 

4) Prevádzková doba v prevádzkarňach obchodnej živnosti pri pohostinskej činnosti s vonkajšou 

prevádzkou (ďalej len „sezónne exteriérové sedenie“) na verejnom priestranstve alebo 

súkromnom pozemku sa určuje nasledovne: 
 

pondelok – nedeľa v čase od 9.00 hod. do 22.00 hod. bez hudobnej produkcie v celom čase. 

 

5) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby – sezónne bufety na 

Vajnorských jazerách sa určuje nasledovne: 
 

nedeľa – štvrtok  v čase od 8.00 hod. do 23.00 hod.  

piatok, sobota v čase od 8.00 hod. do 24.00 hod. 

 

6) Predajná a prevádzková doba v prevádzkarňach obchodných živností – veľkoobchod sa určuje 

nasledovne: 
 

a) vo veľkoobchodoch a skladovacích zariadeniach nachádzajúcich sa viac ako 200 m od 

obytných alebo rodinných domov: 
 

bez časového obmedzenia 

 

b) vo veľkoobchodoch a skladovacích zariadeniach nachádzajúcich sa menej ako 200 m od 

obytných alebo rodinných domov: 
 

pondelok – nedeľa v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

 

§ 4 

Predajná alebo prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby 
 

1) Predajná alebo prevádzková doba u živností poskytujúcich služby, okrem služieb uvedených v 

§ 4 ods. 2 až 4, sa určuje nasledovne: 
 

pondelok – nedeľa v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

 

2) Prevádzková doba prevádzkarní živností poskytujúcich služby ubytovacích zariadení a zariadení 

hotelových služieb, čerpacie stanice pohonných hmôt, sa určuje takto: 
 

pondelok až nedeľa od  00.00 hod. do 24.00 hod., 
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3) Prevádzková doba poskytovania služieb motoristom, najmä prenajímanie motorových vozidiel, 

autoservis, vykonávanie emisných a technických kontrol (STK) sa určuje nasledovne: 
 

a) prevádzkarne mimo obytných alebo rodinných domov - bez časového obmedzenia, 
 

b) prevádzkarne, ktoré sa nachádzajú v obytných alebo rodinných domoch alebo vo 

vzdialenosti do 25 m od obytných alebo rodinných domov - pondelok – nedeľa v čase 

od 7.00 hod. do 21.00 hod. 

 

4) Prevádzkarne, v ktorých sa poskytujú služby ako napr. videopožičovne, internetové služby, 

videohry, čistiarne, fotolab, cestovné kancelárie, sa určuje  nasledovne: 
 

pondelok až nedeľa od  08.00 hod. do 22.00 hod., 

 

5) Prevádzkarne hazardných hier a obdobné prevádzkarne (napr. herňa, kasíno a pod.), sa určuje 

nasledovne: 
 

pondelok až nedeľa od  15.00 hod. do 21.00 hod., 

 

 

§ 5 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní výrobných živností 
 

1) Prevádzková doba prevádzkarní výrobných živností sa určuje takto: 

- pondelok až piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod., 

- sobota od 08.00 hod. do 13.00 hod. 

 

2) Prevádzková doba prevádzkarní výrobných živností, a to pekárenskej, cukrárenskej  sa určuje 

takto: 

- pondelok až sobota od 06.00 hod. do 22.00 hod., 

 

§ 6 

Povinnosti podnikateľa 
 

1) Podnikateľ, ktorý plánuje vykonávať podnikateľskú činnosť v prevádzkarni na území Mestskej 

časti Bratislava - Vajnory, je povinný písomne oznámiť mestskej časti predajnú alebo 

prevádzkovú dobu prevádzkarne, alebo zmenu prevádzkovej doby prevádzkarne najmenej päť 

pracovných dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby 

prevádzkarne na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 
 

2) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby neboli 

prekročené najvyššie prípustné hodnoty hluku nad únosnú a obvyklú mieru podľa osobitného 

predpisu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

3) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu 

podľa osobitného predpisu č. 355/2007 Z.z. 
 

4) Na dverách vchodu do prevádzkarne alebo na inom vhodnom a trvale viditeľnom mieste musí 

byť uvedené: 

a) obchodné meno, sídlo, prípadne miesto podnikania podnikateľa, 

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 

c) predajná alebo prevádzková doba určená pre styk so zákazníkmi, 

d) kategória a skupina pohostinských prevádzkarní, 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=17.11.2015&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2007%2F355%2F20150501
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?p_p_id=enactmentSearch_WAR_portletsez&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_enactmentSearch_WAR_portletsez_zodpovedajucaUcinnost=17.11.2015&_enactmentSearch_WAR_portletsez_iri=%2FSK%2FZZ%2F2007%2F355%2F20150501
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e) kategória a trieda prevádzkarní poskytujúcich ubytovanie. 
 

5) O zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať mestskú časť. 

 

§ 7 

Jednorazová osobitná prevádzková doba prevádzkarne 
 

1) Mestská časť môže na základe písomnej žiadosti podnikateľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto 

nariadenia určiť jednorazovú osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne pri organizovaní neverejnej 

spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť. Podnikateľ je povinný doručiť mestskej časti 

žiadosť najneskôr dva pracovné dni pred konaním akcie. Mestská časť bez zbytočného odkladu 

určí jednorazovú osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne alebo vydá nesúhlasné stanovisko 

k určeniu jednorazovej osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne. 

2) Podnikateľ môže uskutočňovať neverejnú spoločenskú akciu pre uzavretú spoločnosť len na 

základe určenia jednorazovej osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne. 

 

§ 8 

Pravidlá pre činnosť výkupcov železa, autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších 

odpadov 

 

1) Na území mestskej časti sa zakazuje činnosť pojazdných (podomových) výkupcov železa, 

autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov. 

2) Ambulantný výkup železa, autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov sa môže 

vykonávať iba v priestoroch na to určených alebo na pozemku vyhradenom na tieto účely 

mestskou časťou; týmto nie sú dotknuté povinnosti zachovávať všeobecne záväzné právne 

predpisy pri nakladaní s odpadmi. 

 

§ 9 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

 

§ 10 

Sankcie 
 

1) Fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie môže 

Mestská časť Bratislava - Vajnory uložiť pokutu do výšky 6.638 €. 
 

2) Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní5. 
 

3) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných 

predpisov6. 

 

§ 11 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1) Potvrdenia o prevádzkovej dobe, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto nariadenia a sú 

v súlade s prevádzkovou dobou určenou v tomto nariadení, zostávajú v platnosti. 

 

                                       
5 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v  znení neskorších predpisov 
6 § 47 ods. 1 písm. b) a § 48 zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov 
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2) Podnikatelia, ktorých prevádzková doba je v rozpore s prevádzkovou dobou určenou v tomto 

nariadení, sú povinní do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto nariadenia upraviť 

prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s prevádzkovou dobou podľa tohto nariadenia. 

 

3) Podnikatelia, ktorí otvorili prevádzkareň na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory pred 

dňom účinnosti tohto nariadenia a neoznámili mestskej časti  predajnú alebo prevádzkovú dobu 

prevádzkarne, sú  povinní do 30 dní odo dňa účinnosti tohto nariadenia písomne oznámiť na 

predpísanom tlačive (príloha č. 1) predajnú a prevádzkovú dobu, ktorá musí byť v súlade  

so znením tohto nariadenia. 
 

 

§ 12 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 zo dňa 12. decembra 2012 o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory. 

 

 

§ 13 

Účinnosť 
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti 

Bratislava - Vajnory  číslo 128/2015 dňa 16. decembra 2015. 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 Mestskej časti Bratislava – Vajnory bolo: 

 

na úradnej tabuli vyvesené: 

 

z úradnej tabule zvesené: 

 

 

 

Ing. Ján Mrva 

starosta 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory 


