
 

 
 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo .../2017 

zo dňa 03. októbra 2017 
 

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

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovenia §7a ods. 2 

písm. f) a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len 
„nariadenie“): 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov sa mení a dopĺňa takto:: 
 
Do § 5 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
 
„3. Obmedzenia a zákazy týkajúce sa výstavby a rekonštrukcie stavieb  a bytov v obytných zónach 
a bytových domoch uvedené v § 5 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na výstavby dopravných stavieb 
v obytných zónach s výnimkou:  

a) prác spojených s búraním pomocou hydraulických alebo pneumatických strojných 
zariadení, 

b) prác spojených s vibrovaním podkladových vrstiev tratí a komunikácií, 
c) prác spojených s podbíjaním električkových koľají, 
d) rezania a pílenia pomocou mechanizácie, 
e) používania mechanizmov, ktoré pre svoju prácu vyžadujú výrazné akcelerácie motorov 

(výkopové práce, vŕtacie práce, práce žeriavov a pod.), 
f) ostatných prác spôsobujúcich neprimeranú alebo škodlivú hlučnosť.“ 

 
 

Čl. II 
 

Toto nariadenie  nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2017.  
 
 
 
 
          
         Dana Čahojová 

      starostka 
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Dôvodová správa 

 
 

Dňa 04.04.2017 bola Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej ako „mestská časť“) doručená 
žiadosť Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy (ďalej ako „magistrát“) o zmenu Všeobecne 
záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 
o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 
stavieb a bytov, ako investora projektu Modernizácia električkovej trate Dúbravsko-Karloveská 
radiála za účelom urýchlenia výstavby modernizovanej električkovej trate.  
 
Po následnej komunikácii p. starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves s primátorom 
hlavného mesta bol vypracovaný zoznam prác, ktoré by mali byť absolútne vylúčené z prác 
v nočných hodinách, cez víkend, cez štátne sviatky a v dňoch pracovného pokoja z dôvodu 
vysokej hlučnosti. Obsah spomínaného zoznamu v zmysle listu z magistrátu doručeného 
mestskej časti dňa 05.06.2017 sme premietli aj do navrhovaného všeobecne záväzného 
nariadenia. Vzhľadom na to je tak chránený komfort a spolunažívanie obyvateľov v nočných 
hodinách, cez víkend, cez štátne sviatky a v dňoch pracovného pokoja. Zároveň sa zabezpečí 
rýchlejší výkon prác a obyvatelia tak budú môcť využívať modernizovanú električkovú trať čo 
najskôr.  
 
Z dôvodu urýchlenia stavebných prác, zmiernenia dopravných obmedzení, ako aj z dôvodu 
zníženia diskomfortu pre obyvateľov, predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 
29.10.2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 
a rekonštrukcie stavieb a bytov, spracované v súlade s požiadavkami investora, ktoré bude 
prospešné tak pre investorov ako aj pre obyvateľov mestskej časti.  
 
Bratislava, september 2017 

 

 

 

 


