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Návrh  uznesenia:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Miestne zastupiteľstvo


s c h v a ľ u j e


a) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.       /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov

 	
b) 	navrhuje splnomocniť starostu k vyhláseniu úplného znenia VZN č. 5/2001


-  s pripomienkami

-  bez pripomienok
























Dôvodová správa:-

Vzhľadom na požiadavky obyvateľov v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, ich negatívnym dopadom na ochranu mravnosti detí, spoločnosti ako takej, s cieľom zamedziť hroziacej a narastajúcej agresivite a kriminálnej činnosti, s tým spojeným nadmerným užívaním alkoholu, prípadne drog, závislosti na hazardných hrách, mestská časť Bratislava - Nové Mesto vypracovala návrh VZN, ktorým sa upravuje VZN č. 5/2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov.

Predmetom navrhovaného VZN je upraviť/obmedziť prevádzkový čas prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších zmien a doplnkov. V návrhu VZN je zapracované, že starosta nebude mať možnosť povoliť výnimku z VZN pre  tieto prevádzky.

Návrh VZN bol prerokovaný v stálych komisiách Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto.     
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
č. ......../2015
zo dňa ............ 2015

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov





Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa ustanovenia § 7a ods. 2 písm. f) a ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i)  a ustanovenia § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. I


Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom    čase obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa takto:
				

/1/ 	V § 3 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:
  	Prevádzkový čas  prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a obdobných prevádzok, sa  povoľuje takto:
         pondelok až nedeľa        od 09.00 do 22.00 hod.

/2/  	V § 3 sa pôvodný ods. 7 prečíslováva na ods. 8, ktorý znie:
/8/ V ostatných prevádzkach služieb, neuvedených v bodoch /1/ až /7/, sa prevádzkový čas povoľuje takto:
pondelok až piatok       od 7.00 do 19.00 hod.
sobota                           od 8.00 do 14.00 hod.


/1/ 	V § 5 ods. 4 sa za posledné slovo „nariadení“ dopĺňa bodkočiarka a text: „ s výnimkou § 3 ods. 7 tohto nariadenia.“.



Čl. II

/1/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa  .....................  uznesením číslo .............. a účinnosť nadobúda dňa .......................

/2/ Rozhodnutia o predajnom a prevádzkovom čase vydané pred dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia zostávajú v platnosti.










                                                                                                                   Mgr. Rudolf Kusý
                                                                                                                             starosta

