
           

        Mestská časť Bratislava - Lamač  
               Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

číslo 5/2015 

 

zo dňa 15.12.2015 

 

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

Bratislava – Lamač, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 zo dňa 

27.09.2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 zo dňa 09.02.2017 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2017 zo dňa 10.08.2017. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač podľa § 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, § 4 ods. 3 písm. i) a n) 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 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území mestskej časti 

Bratislava - Lamač (ďalej len „mestská časť“). 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť1 a na ktorý 

bolo vydané príslušným orgánom právoplatné rozhodnutie o účele využívania na 

obchod a služby2)  

b) podnikateľom 

1. osoba zapísaná v obchodnom registri3  

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia4 

3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov5 

 
1 § 7 ods. 3 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
2 napr. právoplatné kolaudačné rozhodnutie o účele využívania na obchod vydané príslušným stavebným úradom 
3 § 27 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
4 § 10 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
5 napr. zák. č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. 

č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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c) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 

príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovania služieb, 

d) osobitná prevádzková doba časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská 

činnosť nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby, 

e) exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy prevádzkarne o plochu 

na verejnom priestranstve na základe zabratia verejného priestranstva, zmluvného 

vzťahu alebo na súkromnom pozemku alebo nachádzajúce sa v dvorových častiach 

objektov, 

f) denným časom časový interval od 06:00 hod. do 18:00 hod.6 

g) večerným časom časový interval od 18:00 hod. do 22:00 hod.6 

h) nočným časom časový interval od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa6 , 

ktorým sa zabezpečuje zdravý a nerušený pokoj a odpočinok obyvateľov mestskej časti, 

i) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný , nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý  

zvuk7. 

 

§ 3 

Všeobecná prevádzková doba obchodných prevádzkarní   

 

1. Prevádzková doba obchodných prevádzkarní pri predaj potravinárskeho, priemyselného 

a spotrebného tovaru sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 06:00 h do 22:00 h.  

2. Prevádzková doba obchodných prevádzkarní pri pohostinskej činnosti sa určuje takto: 

pondelok až štvrtok od 06:00 h do 23:00 h  

piatok a sobota od 06:00 h do 24:00 h 

nedeľa od 06:00 h do 22:00 h 

 

§ 4 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich služby 

 

1. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich služby ubytovacích zariadení a zariadení 

hotelových služieb sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h, 

 

2. Prevádzková doba prevádzok poskytujúcich zdravotnícke služby sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

 

3. Prevádzková doba prevádzkarní, ktorými sú čerpacie stanice pohonných hmôt sa určuje 

takto: 

 
6 § 2 písm. zh) vyhlášky 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  
7 § 2 písm. c) vyhlášky 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  
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pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

4. Prevádzková doba prevádzok, v ktorých sa poskytujú iné služby ako služby uvedené v ods. 

1, ods. 2 a ods. 3 sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 07:00 h do 22:00 h. 

 

§ 4a 

Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry 

 

1. Prevádzková doba prevádzkarní prevádzkujúcich hazardné hry8 sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 07:00 h  do 22:00 h. 

 

2. Na prevádzkarne prevádzkujúce hazardné hry sa nevzťahujú ustanovenia § 3, § 4, § 5, § 6 

a § 7. 

 

§ 5 

Všeobecná prevádzková doba výrobných prevádzkarní  

 

1. Prevádzková doba výrobných prevádzkarní sa určuje takto:  

pondelok až piatok od 07:00 h do 18:00 h 

sobota od 08:00 h do 18:00 h 

 

§ 6 

Všeobecná doba prevádzok v nákupných strediskách 

 

1. Na prevádzkarne nachádzajúce sa v nákupných strediskách sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 

§ 4 a § 5 tohto nariadenia. Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní nachádzajúcich sa v 

nákupných strediskách sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

 

§ 7 

Všeobecná prevádzková doba exteriérového sedenia 

 

1. Všeobecná prevádzková doba sezónneho exteriérového sedenia funkčne súvisiaceho 

s prevádzkarňou sa určuje takto: 

pondelok až nedeľa od 09:00 hod. do 23:00 hod.  

 

§ 8 

Osobitná prevádzková doba 

 

1. Osobitná prevádzková doba prevádzkarní počas novoročných osláv sa určuje od 31.12. 

v čase od 06:00 h do 01.01. v čase do 06:00 h. 

2. Osobitná prevádzková doba prevádzkarní počas konania nasledovných podujatí: 

 
8 § 3 zákona č.  171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a) Rozálske hody 

b) Fašiangová zábava 

c) Majáles 

d) Juniáles 

e) Lamačský kríglfest 

f) Malé hody 

g) Letné kino 

h) Bitka pri Lamači 1866 

i) Lamačská vínna cesta 

j) Katarínska zábava 

k) Vianoce v Lamači 

sa určuje v deň konania v čase od 06:00 h do 04:00 h nasledujúceho dňa. 

3. Oznámenie o termíne konania podujatí uvedených v § 8 ods. 2 je mestská časť povinná 

uverejniť najneskôr 3 dni vopred spôsobom v mieste obvyklým. 

 

§ 9 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Pri zmiešaných typoch prevádzkarní z hľadiska poskytovaného druhu obchodnej činnosti 

alebo služieb sa prevádzkový  čas určuje podľa prevládajúceho druhu obchodnej činnosti 

alebo služieb v prevádzkarni.  

2. V prípade nejasnosti, resp. nemožnosti jednoznačného zaradenia prevádzkarne do niektorej  

z  kategórií uvedených v tomto nariadení sa prevádzkový čas v obchode určuje v dňoch 

pondelok až nedeľa v čase od 07:00 h do 22:00 h. 

 

§ 10 

Povinnosti podnikateľa 

 

1. Podnikateľ je povinný prevádzkareň viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu9. 

2. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný označiť na mieste, kde je 

uvedená prevádzková doba, začiatok a koniec uzavretia, a to najmenej 24 hodín pred 

dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie 

ako jeden deň10. 

3. Podnikateľ alebo ním určený zamestnanec, ktorý je prítomný v prevádzkarni aj po ukončení 

prevádzkovej doby, je povinný osobám oprávneným k vykonaniu kontroly dodržiavania 

tohto nariadenia sprístupniť prevádzkareň k vykonaniu kontroly. 

 

§ 11 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

 
9 § 7 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
10 § 15 ods. 4 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú: 

a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

b) poverení zamestnanci mestskej časti. 

2. Za porušenie tohto nariadenia možno právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur11. 

 

§ 12 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač č. 3/2014 zo 

dňa 03.07.2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mestskej časti Bratislava – Lamač. 

 

§ 13 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rušia všetky výnimky súvisiace 

s prevádzkovou dobou vydané pred účinnosťou tohto nariadenia. 

2. Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadením, sú 

povinní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu. 

 

§ 14 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 

 

 

 

                                                                           Ing. Peter Šramko v. r. 

                                                                            s t a r o s t a 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 MČ Bratislava - Lamač  bolo 

 

na úradnú tabuľu vyvesené: 17.12.2015   

z úradnej tabule bude zvesené: 01.01.2016               

 
11 § 28 ods. 2 písm. b) zák. č. 377/1990 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 MČ Bratislava - Lamač  bolo 

 

na úradnú tabuľu vyvesené: 03.10.2016   

z úradnej tabule bude zvesené: 01.11.2016              

 

Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený dňa 07.09.2016 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 MČ Bratislava - Lamač  bolo 

 

na úradnú tabuľu vyvesené: 14.02.2017   

z úradnej tabule bude zvesené: 28.02.2017             

 

Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený dňa 25.01.2017 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 MČ Bratislava - Lamač  bolo 

 

na úradnú tabuľu vyvesené: 11.08.2017   

z úradnej tabule bude zvesené: 26.08.2017             

 

Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený dňa 26.07.2017 

 


