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N á v r h     u z n e s e n i a 
 

 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
 

s c h v á ľ u j e 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 24.09.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 
 
 
 
 
 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 
 

 

 



 
Dôvodová správa: 

 
Vo vyššie uvedenom VZN chýba definícia nadmerného hluku, ako aj obmedzenie prevádzky 
prevádzok, ktoré nadmerným hlukom môžu narúšať pokojný stav a významne znižovať kvalitu 
života obyvateľov mestskej časti v susedstve takýchto prevádzok. 
 



 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. ...../2019 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 
2/2017 zo dňa 14.02.2017 ktorým sa ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným 
nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 7a ods. 2 písm. f) a 
ustanovenia § l5 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 6 ods. 1 zákona v spojení s ustanovením 
§ 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 
29 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho 
neskorších dodatkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.  
 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 
14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „nariadenie“) v znení Všeobecne záväzným 
nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 sa mení 
a dopĺňa nasledovne: 

 

1. v názve VZN sa za slovo „pravidlá“ dopĺňa slovné spojenie „podnikateľskej činnosti a“ 
2. v §2 sa dopĺňa bod 1 v znení: 

1. Podnikaním, alebo podnikateľskou činnosťou sa rozumie sústavná činnosť 
vykonávaná samostatne podnikatel'om vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
za účelom dosiahnutia zisku. 

3. v §2 sa body 1-11 sa menia na body 2-12 
4. v §2 sa v bode 8) vypúšťajú slová „na obchod a služby“ na konci tohto bodu 
5. v §2 sa v bode 9) vypúšťajú slová „obchodu a služieb“ na konci tohto bodu 
6. v §2 sa dopĺňa bod 13 so znením: 

„Nadmerným hlukom rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný, alebo 
škodlivý zvuk, ktorý v mieste zdroja hluku spôsobuje porušenie povinnosti a limitov 
stanovených osobitným predpisom.8“ 

7. Do poznámok pod čiarou sa vsúva nová poznámka č. 8 v znení 
„Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., 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 vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. 
z.“ 
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa číslujú číslami 9 – 11. 



 
 

8. v §4 sa dopĺňa bod X. v znení: 
„X. kategória – prevádzky, ktorých činnosť spôsobuje nadmerný hluk: 
v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.“ 

 

Čl. II  
 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto dňa ............... uznesením číslo ............ a účinnosť nadobúda pätnástym 
dňom od vyvesenie na úradných tabuliach.  

 
 

Mgr. Rudolf Kusý  

starosta 


