
1 
 

Stanovisko Mestskej polície mesta Trnava (ďalej len MsP) k sťažnostiam občanov na prevádzku 

„Merengue Latino Club“ T. Vansovej 6 v Trnave 

(na základe zápisnice zo zasadnutia VMČ Trnava – západ zo dňa 25.9.2019 bod 6.06) 

 

 So sťažnosťami na prevádzku Merengue Latino Club“ Ulica T. Vansovej č. 6 v Trnave (ďalej len 

„prevádzka“) sa MsP Trnava stretáva od leta 2018 kedy, bola prevádzka otvorená. Predmetom 

sťažností v roku 2018 a začiatkom roku 2019 boli najmä: 

- hluk, ktorý vznikal následkom hudobnej produkcie v prevádzke a ktorý sa následne šíril aj do 

vonkajšieho prostredia, 

- nedodržiavanie prevádzkovej doby prevádzky v nočných hodinách do (02,00hod.). 

 

Od leta roku 2018, na základe telefonických podnetov zo strany obyvateľov, bola na miesto 

vždy vysielaná hliadka MsP, ktorá v prípade ak zistila porušenie právnych predpisov, vyzvala osobu 

zodpovednú v danom čase za prevádzku, aby odstránila protiprávny stav (napr. stíšila hudobnú 

produkciu, alebo ukončila prevádzkovanie po 02,00 hod.). O zisteniach a vykonaných opatreniach bol 

v takýchto prípadoch vyhotovený záznam a vec bola vždy odoslaná Odboru dopravy a komunálnych 

služieb Mestského úradu v Trnave (ďalej len „ODaKS“), ktorého zamestnanci sú kompetentní realizovať 

právomoci správneho orgánu vo veci prejednávania správnych deliktov, spáchaných nedodržiavaním 

VZN mesta Trnava o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Trnava (do 

1.6.2019 VZN č. 394/417, od 1.6.2019 VZN č. 511; ďalej len „VZN“). ODaKS v roku 2018 na základe 

zistení MsP opakovane prevádzke zasielal upozornenia o porušovaní VZN. 

 

Na základe podnetu Mesta Trnava z augusta 2018 vykonal Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Trnave (ďalej len „RÚVZ“) merania hluku a vibrácií v prevádzke a jej okolí a konštatoval, 

že limity hluku a vibrácií nie sú prekročené v prípade, ak hluk v prevádzke nepresahuje hodnotu 80,9 

dB. Prevádzkovateľ následne vykonal opatrenia (stavebné úpravy objektu) na odhlučnenie prevádzky 

a sám požiadal RÚVZ o opätovné merania v mesiaci október 2018. Prevádzkovateľ zaslal Mestu Trnava 

protokol o vykonanom meraní RÚVZ v mesiaci november 2018, kedy zároveň požiadal o určenie 

osobitnej doby prevádzky do 04,00 hod. rannej. Mesto Trnava, vzhľadom k predchádzajúcim 

opakovaným sťažnostiam a zisteniam MsP, prevádzkovú dobu do 04,00 hod. neschválilo, o čom bol 

prevádzkovateľ vyrozumený v mesiaci december 2018.  

 

Začiatkom roka 2019 sťažnosti obyvateľov na prevádzku pokračovali, obsahom sťažností však 

už nebol samotný hluk šíriaci sa z interiéru prevádzky do vonkajšieho prostredia (stavebné úpravy 

objektu boli pravdepodobne dostatočne účinné), ale nedodržiavanie prevádzkovej doby stanovenej 

VZN do 02,00 hod. a rušenie verejného poriadku návštevníkmi prevádzky v jej okolí a to najmä v čase 

ukončenia spoločenských akcií v prevádzke. Hliadky MsP v roku 2019 vykonávali kontroly prevádzky 

a jej okolia nie len na základe individuálnych telefonických podnetov občanov, ale najmä na základe 

špeciálnych nariadení zo strany vedenia MsP. O zisteniach a vykonaných opatreniach bol hliadkou MsP 

vždy vyhotovený záznam a vec bola odoslaná ODaKS. ODaKS na základe zistení hliadok MsP v marci 

2019 začal konanie vo veci správneho deliktu, ktorého sa mal prevádzkovateľ dopustiť nedodržiavaním 

prevádzkovej doby. V predmetnom konaní ODaKS uložil prevádzkovateľovi pokutu vo výške 2000,- € 

(podľa našich zistení, prevádzkovateľ doposiaľ v splátkach uhradil 1500,- €). 

 

Prevádzkovateľ od času uloženia pokuty opakovane využíva inštitút tzv. „jednorazového 

predĺženia prevádzkovej doby“, ktoré je v zmysle VZN možné v prípadoch neverejných – uzavretých 
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spoločenských akcií, pričom za takúto akciu sa považuje spoločenská akcia, ktorej účastníci sú 

individuálne určení, zdržujú sa v prevádzke na základe pozvánok, klubových kariet, príslušnosti k rodine 

usporiadateľa alebo k firme usporiadateľa a pod. a akcia nie je verejnosti voľne prístupná. V prípade, 

ak prevádzkovateľ chce použiť prevádzku na účel konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie, je 

povinný písomne oznámiť jednorazové predĺženie prevádzkovej doby na Mestskom úrade v Trnave, 

najneskôr päť pracovných dní pred konaním akcie. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré 

presahuje čas prevádzkovania určený VZN, je prípustné iba v prevádzkach s pohostinskou činnosťou a 

to výhradne z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie.  

Prevádzkovateľ prevádzky od jari 2019 realizuje spoločenské akcie s predĺženou prevádzkovou 

dobou (najmä počas víkendov) pre držiteľov klubových kariet a teda postupuje v súlade s VZN. 

(Poznámka: Za účelom preverenia uvedeného sme overovali prístupnosť prevádzky pre verejnosť. 

Zástupca náčelníka MsP sa vo svojom voľne, v civilnom oblečení po 02,00 hod. pokúsil vstúpiť do 

prevádzky, čo mu bolo odopreté s odôvodnením, že sa jedná o súkromnú akciu.) 

 

Hliadky MsP na základe príkazu vedenia MsP a v súlade s obsahom prijatých podnetov od 

občanov v súčasnosti sústreďujú pri hliadkovaní svoju pozornosť na rušenie verejného poriadku zo 

strany návštevníkov prevádzky v jej okolí, v nočnom čase. Jedná sa o sekundárne následky 

prevádzkovania prevádzok s pohostinským zameraním, za ktoré však nie je možné vyvodzovať 

zodpovednosť voči prevádzkovateľom takýchto prevádzok. Hliadky vykonávajú kontrolu prevádzky 

vždy v čase, keď sa v prevádzke realizujú spoločenské podujatia a to opakovane, viackrát počas noci so 

zameraním na rušenie nočného pokoja a znečisťovanie verejných priestranstiev v okolí prevádzky.  

 

Na záver uvádzame, že s problematikou prevádzkovania prevádzok s pohostinským 

charakterom a hudobnou produkciou sa Mesto Trnava stretáva počas svojej existencie dlhodobo a to 

na celom území mesta (v minulosti napr. KD U Kubáňa, Irish Pub, Planet 4, Relax, Monkey Pub, La 

Reunion, Depo ...). Problém vznikne vždy, keď je obdobná prevádzka otvorená v takej lokalite, ktorá je 

určená aj na bývanie, resp. so zónou určenou na bývanie susedí.  

Mesto Trnava sa snažilo opakovane riešiť tento problém prostredníctvom VZN o pravidlách 

času predaja a času prevádzky služieb, kedy sa snažilo limitovať a obmedzovať činnosť 

prevádzkovateľov na prospech obyvateľov. V minulosti opakovane došlo k vydaniu protestov 

prokuratúry voči schváleným VZN, obsahom ktorých boli najmä námietky, že mesto upravuje 

prostredníctvom VZN práva a povinnosti podnikateľov nad rámec zákona.  

Na základe našich dlhoročných skúseností vyslovujeme názor, že za existujúceho legislatívneho 

stavu, mestám a ich mestským políciám chýbajú účinnejšie nástroje pre riešenie opísaného problému. 

Obciam a mestám, by malo byť legislatívne umožnené účinnejšie regulovať spoločenské vzťahy 

i v oblasti podnikania na území mesta, napr. v prípadoch, keď podnikanie v oblasti spoločenskej zábavy 

je v kolízii s právom na pokojné bývanie.  

 

 

 

 

 

 
 


