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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 
 

Materiál na 6. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 23.7.2019 

 
 
 
 
 

Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.  4/2013 
zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, 
času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, v znení všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2019 z 25.6.2019.   
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

Mgr. Katarína Procházková, PhD. Mgr. Katarína Procházková, PhD. 
prednostka prednostka 
 
 
Prerokované: 
 

 
v miestnej rade    23.7.219  
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
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NÁVRH  UZNESENIA 
 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
schvaľuje 

 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ......../2019 zo dňa 23. 
júla 2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č.  4/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času 
prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2019 z 25.6.2019.  
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Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

č. …/2019 
zo dňa 23.07. 2019 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves 
č. 4/ 2013 Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 29.10.2013 o pravidlách času predaja 
v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  č. 3/2019 z 25.6.2019.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov sa podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení:  

Čl. I 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov zo dňa 29.10.2013, v znení všeobecne záväzného nariadenia metskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 3/2019 zo dňa 25.6.2019, sa v § 4 ods. 1 časť II. mení nasledovne:  

“II. Kategória č. 4:  

 a) prevádzky s pohostinskou činnosťou umiestnené v obytnej zone, nie ďalej ako 100 m od 
najbližšieho obydlia: 

aa) nedeľa – štvrtok   od 08.00 hod. do 22.00 hod 

ab) piatok – sobota   od 08.00 hod do 24.00 hod.  

b) prevádzky s pohostinskou činnosťou umiestnené mimo obytnej zóny, ďalej ako 100 m od 
najbližšieho obydlia: 

pondelok – nedeľa od 08.00 hod do 24:00 hod.”.  

 

Čl. II 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2019.  

 

 
                                                                                                                  Dana Čahojová 
                                                                                                                      starostka 
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Dôvodová správa 
 
 
     V rámci rokovaní pracovnej skupiny k budúcej prevádzke Novej Lodenice, prišlo 
vzhľadom k polohe Novej lodenice a budúcom užívaní časti jej priestorov na prevádzku 
kaviarne, k návrhu na predĺženie povolenej doby prevádzky do 24. hodiny. 
Objekt Novej Lodenice je vzdialený od obytnej zóny a preto prevádzka kaviarne do 24 hodiny 
nebude mať negatívne dopady na obyvateľov.  
Vzhľadom na uvedené navrhujeme úpravu VZN 4/2013, tak aby pohostinské zariadenie 
vzdialené aspoň 100m od najbližšieho obydlia mohlo poskytovať služby aj v čase od nedele 
do štvrtku do 24 hodiny.  
Všetky ostatné podmienky ako je napríklad dodržanie hladiny hluku zostávajú zachované, 
nakoľko tieto upravuje zákon.  

     Miestny úrad už pracuje na komplexnej novelizácií tak VZN 4/2013 ako i VZN 2/2011 o 
dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, nakoľko 
máme za to, že je potrebné premietnuť aktuálne platnú a účinnú legislatívu do ich znenia.  

 
Bratislava, júl 2019 

 


