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Vec: Petícia za úpravu otváracích hodĺn reštaurácie Maytex zo dňa 25.11.2019 -

odpoved‘

Dňa 25.11.2019 hola mestu Liptovský Mikuláš doručená Peticia za úpravu
otváracĺch hodin reštaurácie Maytex.

Uvedená petícia bola prešetrená v zmysle zákona Č. 85/1990 lb. O petiČnom práve
V znení neskorškh predpisov s tým, že sa jej fl e v y h o v u j e v plnom rozsahu.

Odóvodnenie výsledku prešetrenia petície:

Mesto Liptovský Mikuláš má prijaté Všeobecné záväzné nariadenie mesta Liptovský
Mikuláš č. 14/2015/VZN o pravidlách Času predaja v obchode a Času prevádzky služieb
V meste Liptovský Mikuláš. Ustanovenie 4 ods, 3 písm. i) a ods. 5 písm. a) bod 3 zákona Č.
369/1990 lb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
zmocňuje mesto na prijatie nariadenia (v intenciách 6 zákona o obecnom zriadeni), ktorým
ustanoví pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, nie samotný Čas predaja
vobchode, Či poskytovania služieb. Mesto nie je oprávnené normativnym právnym aktom
upraviť čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na svojom území, iba výlučne urČif
pravidlá.

V zmysle * 4 ods, 3 písm. i) zákona o obecnam zriadení „Obec pri výkone samosprávy
najmä pln! úlohy na úseku ochrany spotrebitera Sd) a utvára podmienky na zásobovanie
obce; spravuje trhoviská‘

V zmysle 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona o obecnom zriadeni „Obec vo veciach
územnej samosprávy ustanov! nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb [odsek 3 písm. 0]-“
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Spoločnost GAPA GASTRO 5.ľ.O., so sídlom ul. 1. Mája 1207, 031 01 Liptovský
Mikuláš, ičo: 50749871, ktorá prevádzkuje reštauráciu uvedenú v petícii, si splnila
oznamovaciu povinnost vzmysle VZN 14/2015/VZN dňa 16. 05. 2017. Mesto Liptovský
Mikuláš zobraio uvedený prevádzkový čas na vedomie zaslaním stanoviska dňa 25. 05. 2017.

Zároveň je potrebné uviest, že mesto Liptovský Mikuláš nie je povinné vykonávat
meranie hluku. V zmysle ustanovenia 27 ods. 4 zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je mesto
oprávnené (no nie povinné) vykonávat objektivizáciu expozície obyvateíov a ich prostredia
hluku a vibráciám.

Na základe vyššie uvedeného Vám odporúčame obrátit sa v predmetnej veci na
príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý je orgánom štátnej správy vykonávajúcim
dohYad na úseku ochrany proti hluku. Ďalšou možnosYou je domáhat sa ochrany na súde
podanim žaloby.

Výsledok vybavenia petície bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta Liptovský Mikuláš.

S pozdravom

Ing. PhD.
prátor m sta
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