MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Názov petície: Petícia proti navrhovaným zmenám prevádzkovej doby na území mestskej časti
Bratislava-Rača
Predmet petície: V petícii občania vyslovili nesúhlas s navrhovanými zmenami VZN v mestskej
časti Bratislava-Rača, a to konkrétne:
1. Zmena prevádzkovej doby na území mestskej časti, ktorá sa určuje pre:
a) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 8:00 hod. do
22:00 hod.,
b) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch piatok a sobota, v čase od 8:00 hod. do
24:00 hod.,
c) prevádzkarne poskytujúce predaj na verejne prístupné miesto (cez okienko), stánky s rýchlym
občerstvením, v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod.,
d) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry v dňoch
nedeľa až štvrtok, v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod.,
e) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry v dňoch
piatok a sobota v čase od 10:00 hod. do 24:00 hod.,
f) prevádzkarne s letnými terasami v období od 01.04. do 31.10. príslušného kalendárneho roka
v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod.

Počet osôb podporujúcich petíciu: 205
Oznámenie výsledku vybavenia petície: Dňa 20.12.2016 bola zaslaná Výzva na odstránenie
nedostatkov petície s tam určenou lehotou (do 07.03.2017) na odstránenie nedostatkov s poučením
o odložení predmetnej petície, nakoľko v zmysle ustanovenia §3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov absentovalo určenie osoby na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej moci a jej uvedenie na každom hárku petície.
Taktiež absentovalo v zmysle ustanovenia §4 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v z.n.p. splnenie povinnosti osoby podporujúcej petíciu v uvedení čitateľne svojho mena,
priezviska, adresy pobytu a podpisu.
Nakoľko v zákonom stanovenej lehote nedošlo k odstráneniu vytknutých nedostatkov a žiaden
z poslancov si neosvojil návrhy prevádzkovateľov s pripomienkami na predĺženie navrhovanej
otváracej doby, bolo prijaté nové VZN č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.
UZN 243/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 s účinnosťou od 01. apríla 2017.
Vyvesené: 15.03.2017

