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Komisia na ochranu verejného poriadku, 

dopravy a parkovacej politiky 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 

Ul. Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

Hlasovanie per rollam Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 

 

I. 

Úvod 

 

Pozvánka spolu s materiálmi k nižšie uvedenému bodu programu boli odoslané elektronicky všetkým 

členom komisie na hlasovanie formou per rollam dňa 08. júla 2021. Hlasovanie prebehlo v termíne od 

08. júla 2021 od 15.00 h do 12. júla 2021 do 18.00 h. Výsledky hlasovania a spočítanie bolo vykonané 13. 

júla 2021. 

 

Por. 

číslo 

Názov bodu programu 

1. Povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený v § 3 a § 4 Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v 

obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov pre prevádzku 

Piváreň zastávka 

 

 

 

 

K bodu 1             Povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený v § 3 a § 4 Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času 

predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov pre 

prevádzku Piváreň zastávka 
 

 Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bola doručená dňa 09.06.2021 Žiadosť 

o povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený v § 3 a v § 4 Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času 

prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov žiadateľa Ružena Grujbárová, 

Beňadická 15, 851 06 Bratislava, IČO: 41 473 337. 

 

 V zmysle § 7 ods. 2 Pravidiel povoľovania prevádzkovej doby ,,Podnikateľ môže činnosti 

uvedené v § 3 a § 4 tohto nariadenia prevádzkovať v inej dobe než určenej týmto nariadením len na 

základe povolenia mestskej časti.‘‘ 

 

 V zmysle § 7 ods. 3 Pravidiel povoľovania prevádzkovej doby ,,O povolení prevádzkovej doby 

nad rámec ustanovený v § 3 a § 4 tohto nariadenia rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves (ďalej len „starosta“) na základe súhlasného stanoviska Miestnej rady Mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves na žiadosť podnikateľa. Starosta vydá povolenie na prevádzkovú 

dobu nad rámec určený týmto nariadením vždy len na určitú dobu nie dlhšiu ako šesť mesiacov; také 

povolenie môže vydať aj opakovane.‘‘ 
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 V zmysle § 7 ods. 4 Pravidiel povoľovania prevádzkovej doby ,,Pri povoľovaní prevádzkovej 

doby starosta vychádza z požiadavky podnikateľa tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce, 

ako aj zabezpečená ochrana nočného kľudu a verejného poriadku; na tento účel si starosta vyžiada 

súhlas Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a stanovisko Komisie ochrany 

verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.‘‘   

 

 Prevádzkareň Piváreň zastávka, Eisnerova 26, 841 07 Bratislava patrí podľa § 4 Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času 

predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov do 

kategórie č. 4 – prevádzky s pohostinnou činnosťou, pre ktorú je prevádzková doba určená 

nasledovne: od 08.00 hod. do 23.00 hod.  
 

 

 

Uznesenie č. 97/20/2021  

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky mestskej časti Bratislava–

Devínska Nová Ves 

 

o d p o r ú č a  

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vydať povolenie prevádzkovej doby nad 

rámec ustanovený v § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 

a rekonštrukcie stavieb a bytov pre prevádzkareň Piváreň zastávka, Eisnerova 26, 841 07 Bratislava-

Devínska Nová Ves nasledovne: 

 

Pondelok 17:00 – 23:00 

Utorok 17:00 – 23:00 

Streda 17:00 – 23:00 

Štvrtok 17:00 – 23:00 

Piatok 17:00 – 02:00 

Sobota 17:00 – 02:00 

Nedeľa 17:00 – 23:00 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 0 10 0 nie 

 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 98/20/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky mestskej časti Bratislava–

Devínska Nová Ves 
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o d p o r ú č a  

 

starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vydať povolenie prevádzkovej doby nad 

rámec ustanovený v § 3 a § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 

a rekonštrukcie stavieb a bytov pre prevádzkareň Piváreň zastávka, Eisnerova 26, 841 07 Bratislava-

Devínska Nová Ves nasledovne: 

 

Pondelok 17:00 – 23:00 

Utorok 17:00 – 23:00 

Streda 17:00 – 23:00 

Štvrtok 17:00 – 23:00 

Piatok 17:00 – 00:00 

Sobota 17:00 – 00:00 

Nedeľa 17:00 – 23:00 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 8 3 0 áno 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala   

Mgr. Paulína Salopek 

 

 

 

Predseda komisie 

 

Mgr. Miroslav Antal 

 

 

 

 


