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Vec: Oznámenie o výsledku prešetrenia petície. 
 

Útvarom hlavného kontrolóra bolo dňa 12.09.2019 do centrálnej evidencie petícií pod 
číslom 16/2019-pet. zaevidované doručené podanie pod názvom „Petícia občanov ulíc 

Svätoplukova, Dolnozoborská, Vendelínska, Panská dolina za dodržiavanie nočného kľudu v 

mestskej časti Zobor“. Občania podanou petíciou vyjadrili požiadavku o zabezpečenie 
dodržiavania Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zabezpečenie dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 15/2007 o 
dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty  a to v reštauračných zariadeniach Česká 
hospudka u Slováka na ul. Dolnozoborská, v reštaurácií Vináreň u Vlka na ul. Svätoplukova a 
v reštaurácií Zámocká koruna u Hoffera na ulici Svätoplukova. Celkový počet podpisov na 
petičných hárkoch spolu je 17. Podaná petícia obsahovala nedostatky, ktoré boli na základe 
výzvy odstránené dňa 7.10.2019. 
 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov prešetrením petície sa zisťuje skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor 
s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Po vyžiadaní si stanovísk 
od odborného útvaru Mestského úradu v Nitre a Mestskej polície v Nitre a prešetrení 
predmetu petície Vám oznamujem nasledovné: 
 
Mesto Nitra pri ohlásení prevádzky a prevádzkovej doby postupuje v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v 
obchode a času služieb na území mesta Nitry (ďalej len VZN č. 26/2007). V súlade s § 9 ods. 
3 tohto nariadenia na základe ohlásenia vydáva mesto Nitra prevádzkovej jednotke potvrdenie 
prevádzkového času. Mesto Nitra nemá povoľovaciu právomoc pre zriadenie jednotlivých 
prevádzok. 
Prevádzkarňou  (podľa    § 2 VZN č. 26/2007) sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje 
živnosť ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným 
predpisom. Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba 
resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané 
právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne 
určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.              
V súlade s § 9 ods. 7 VZN č. 26/2007 podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba 

zodpovedná alebo poverená) je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem 
iného prevádzková doba, ktorá je uvedená na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 
prevádzkarne, bola v súlade s určením prevádzkovej doby, aby bola dodržiavaná prevádzková 
doba,  aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného 

poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným 
hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom. 
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V súlade s § 10 ods. VZN č. 26/2007  v prípade nahláseného alebo zisteného narušovania 
pokojného stavu činnosťou prevádzkarne, ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov 
prevádzkarne alebo nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby, vykoná mestská polícia 
náležité šetrenie. Mestská polícia v prípade opodstatnenosti narušenia pokojného stavu 
činnosťou prevádzkarne, ohrozenia bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne alebo 
nedodržiavaním určenej prevádzkovej doby vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa alebo inú 
zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy a v prípade 
opakovaného narušovania pokojného stavu mestská polícia vec prejedná ako priestupok voči 
osobe zodpovednej za prevádzku v danom čase ako osoby zodpovednej za vykonanie 
nápravy. 
Mestská polícia v Nitre vo svojom vyjadrení k petícii uviedla, že v dotknutej lokalite mestskej 
časti Zobor v roku 2019 vykonala v prevádzke Vináreň u Vlka na ul. Svätoplukova 11 celkom 
8 kontrol zameraných na dodržiavanie prevádzkového času. Tiež zaznamenala 1x sťažnosť na 
rušenie nočného kľudu, ktorá bola doriešená blokovou pokutou. Pri ostatných kontrolách 
neboli zistené porušenia. 
V prevádzke Zámocká koruna u Hoffera na ul Svätoplukova 2, MsP vykonala 7 kontrol 
zameraných na dodržiavanie prevádzkového času. V dvoch prípadoch sa jednalo o sťažnosť 
od občanov na rušenie nočného kľudu reprodukovanou hudbou a 1x bol nahlásený ohňostroj, 
ale po príchode hliadky tento už nebol zistený a v prevádzke už neboli hostia len personál. 
V prevádzke Česká hospudka u Slováka na ul. Dolnozoborská 8,  MsP eviduje 3x sťažnosť od 
občanov na rušenie nočného kľudu reprodukovanou hudbou. Bol vykonaný pohovor s 
majiteľom prevádzky, ktorý predložil hliadke oznámenie o zámere usporiadať kultúrne 
podujatie na území mesta Nitry  na terase prevádzky, čím si splnil zákonnú povinnosť. 
Mestská polícia v bežnej praxi môže uložiť v blokovom konaní pokutu, napr. hlučnej osobe 
po 22,00 hod., za zistený priestupok do výšky 33€. 
 
V zmysle §14 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní 
verejného poriadku a verejnej čistoty v znení neskorších dodatkov,  je čas nočného kľudu na 
celom území mesta Nitry stanovený od 22,00 hod. do 6,00 hod. Nočný kľud je zakázané rušiť 
hlasovými a hlukovými prejavmi nad mieru primeranú pomerom. Za neprimerané hlasové a 
hlukové prejavy v čase nočného kľudu sa nepovažujú hlasové a hlukové prejavy spojené s 
akciami a podujatiami riadne ohlásenými a akceptovanými Mestom Nitra v zmysle VZN č. 
26/2007. 
Mesto Nitra – Odbor komunálnych činností a životného prostredia na základe Vami podanej 
petície vykonal  pohovor s majiteľom resp zástupcom prevádzok: Česká hospúdka u Slováka, 
Dolnozoborská 8; Vináreň u Vlka, Svätoplukova 11;  Zámocká koruna u Hoffera 
Svätoplukova 2  a všetkých dôrazne upozornil na dodržiavanie zákonných povinností, najmä 
na dodržiavanie  prevádzkového času, a tiež aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, 
nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činností ich prevádzkární najmä 
hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom. Tiež dotknutí 
zástupcovia prevádzok boli upozornení, že v prípade opakovaných sťažností od obyvateľov  
 
resp. nahlásení porušení od MsP im nebudú vydávané potvrdenia na jednorázové predĺženie 
prevádzkového času. 
 
Plne chápem, že podanou petíciou sa domáhate ochrany svojich práv, no Mesto Nitra ani 
Mestská polícia nemá kompetencie na objektívne posúdenie intenzity hluku a vibrácií. 
Predmetné je plne v kompetencií Úradu verejného zdravotníctva, ktorý dokáže odborným 
meraním účinne objektivizovať identifikované zdroje hluku a v prípade prípustných hodnôt 
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hluku stanovených legislatívou (vyhlášky 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) uložiť aj nápravné opatrenia 
a prípadné sankcie. Zároveň máte tiež zákonnú možnosť riešiť predmetnú záležitosť v 
občianskoprávnom konaní. 
 
Týmto považujem petíciu za vybavenú. 
  
S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 
podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujem, že výsledok vybavenia petície je 
zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7) 
aj na webovom sídle Mesta Nitry -  www.nitra.sk. 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 

 
Ing. Darina Keselyová, v. r. 
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