Petícia za zrušenie činnosti hudobného nočného podniku ROSEDANCE
v budove na ul. Eötvösa č. 12 v Komárne
Predmet petície: občania bývajúce na ul. Eötvösa a ul. Kúpeľnej žiadajú príslušné orgány
mesta Komárno o bezodkladné zrušenie prevádzky hudobného podniku menom
ROSEDANCE v budove na ul. Eötvösa č. 12 v Komárne.
Dátum podania petície: 16.04.2018
Dátum doplnenia petície na základe výzvy na odstránenie nedostatkov petície:
24.05.2018
Spôsob vybavenia:
Z dôvodu objasnenia okolností, ako aj v záujme objektívneho prešetrenia petície a zistenia
skutočného stavu veci, bola vyžiadaná súčinnosť Odboru správy majetku Mestského úradu v
Komárne a Mestskej polície Komárno.
Mesto Komárno na prevádzku na adrese Eötvösova 1011/12, 945 01 Komárno vydalo dňa
22.03.2017 Stanovisko k podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky pod číslom
7524/2570/OHMM/2017.
Prevádzkový čas pre fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v oblasti obchodu a
služieb na území mesta Komárno je určený Všeobecne záväzným nariadením mesta
Komárno číslo 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Komárno (ďalej len „VZN“) číslo 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
V zmysle § 3 ods. 7 uvedeného VZN osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s
reštauračnou a pohostinskou činnosťou, ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch, ktoré
nie sú priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie a v prevádzkarniach umiestnených v
nebytových priestoroch, ktoré sa priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, v ktorom sa
nachádzajú priestory určené na bývanie je od 06,00 hod. do 03,00 hod. Podľa tohto
ustanovenia VZN je potrebné postupovať aj v prípade určenia prevádzkového času vyššie
uvedenej prevádzky.
Po doručení petície Mestská polícia Komárno (ďalej ako „MsP“) pravidelne vykonáva
kontroly predmetnej prevádzky zamerané najmä na dodržiavanie prevádzkového času a
verejného poriadku vo vnútorných priestoroch daného podniku ako aj v jeho blízkom okolí. V
každom kontrolovanom prípade bol dodržaný prevádzkový čas v súlade s VZN mesta.
V predmetnej lokalite hliadky MsP vykonávajú zvýšený dohľad nad dodržiavaním verejného
poriadku v nočných hodinách. Bolo zistené, že rušenie nočného pokoja spôsobujú
predovšetkým okoloidúci obyvatelia mesta prechádzajúci z centra mesta smerom na VII.
sídlisko po ulici Eötvösa, ktorí často komunikujú medzi sebou hlučnejšie, čo hliadky MsP
sústavne riešia napomenutím, resp. upozornením.
V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z.z.“) prevádzkovatelia objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk sú
povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a

neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom
podľa § 62 písm. m) príslušného zákona.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí stanovuje vyhláška
Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. (ďalej len „vyhláška 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.
Skutočnosť, či hluk v predmetnej prevádzke a na okolí presahuje prípustné hodnoty, je
možné zistiť až po vykonaní príslušných meraní. Nakoľko Mesto Komárno nemá možnosť
vykonať takéto merania, mesto listom zo dňa 07.06.2018 požiadalo Regionálny úrad
verejného zdravotníctva v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) o vykonanie objektivizácie a
vyhodnotenia hluku v životnom prostredí podľa vyhlášky č. 549/2007 Z.z. v prevádzke
nočného klubu ROSEDANCE na adrese Eötvösova 1011/12, 945 01 Komárno. RÚVZ po
vykonaní meraní a zistenia prekročenia prípustných hodnôt, má právo uložiť opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov a v prípade nesplnenia nariadených opatrení v konečnom
dôsledku nariadiť uzatvorenie prevádzky. V zmysle
§ 57 ods. 19 zákona č. 355/2007
Z.z. RÚVZ má právo uložiť prevádzkovateľovi pokutu za správny delikt za porušenie
povinností podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. vo výške v zmysle § 57 ods. 41 písm.
a) cit. zákona od 150,-€ až 20 000,-€.
Podľa platnej legislatívy mesto Komárno nie je oprávnené zrušiť činnosť hudobného nočného
podniku v budove na ul. Eötvösa č. 12 v Komárne, preto k petícii, ktorou žiadajú mesto o
zrušenie činnosti uvedeného podniku, nie je možné vyhovieť. Napriek tomu mesto Komárno
ako orgán samosprávy vykoná všetky opatrenia, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Taktiež MsP
bude aj naďalej vykonávať zvýšený dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku v tejto
lokalite.
Dátum vybavenia petície: 03.07.2018

