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Vec:  

Petícia  – odpoveď  

     Mestskému úradu Nemšová bolo dňa 22.04.2022 doručené  k vybaveniu Vaše podanie, 

označené ako sťažnosť, podľa obsahu vyhodnotené ako petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Spolu s obyvateľmi ulíc Púchovská, Považská 

a Obrancov mieru, ste vyjadrili nespokojnosť s fungovaním prevádzky ORYX na ul. 

Púchovskej v Nemšovej, najmä dodržiavania času otváracích hodín prevádzkou, rušeniu 

nočného kľudu danou prevádzkou resp. jej zákazníkmi a poukazujete na zhoršenú kvalitu života 

v súvislosti s fungovaním danej prevádzky. Súčasne ste ako prílohu Vášho podania pripojili 

petíciu s názvom „ nesúhlas so zmenou otváracej doby prevádzkových hodín do 02:00 hod 

rannej v kaviarni ORYX, ktorá sídli v zástavbe rodinných domov na ulici Púchovská 15, 

Nemšová  914 41, nakoľko podnik nerešpektuje nočný kľud a naše súkromie...“  Petíciou sa 

domáhate neodsúhlasenia zmeny otváracej doby prevádzkových hodín danej prevádzky do 

02.00 hod . Celkový počet na petičnom hárku je spolu 19.  

     Mesto Nemšová na základe Vašej petície zvolalo dňa 09.05.2022 Komisiu obchodu, ochrany 

spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania, kde petíciu prerokovalo. Komisia poukázala na 

to, že Mesto Nemšová sa pri otváracích hodinách v jednotlivých prevádzkach riadi VZN č. 

09/2011 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta, kde predmetná 

prevádzka môže byť otvorená v pondelok až nedeľu v čase od 8.00 do 23.00 hod. Pri konaní 

občasnej hudobnej produkcie napr. oslavy, svadby je prevádzkový čas určený piatok a v sobotu 

od 8.00 do 04.00 hod.  

    Na základe žiadosti správcu prevádzky ORYX boli otváracie hodiny povolené na mesiac 

apríl v sobotu do 02.00 hod. z dôvodu konania súkromných akcií, nakoľko podnikateľská 
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činnosť bola za posledný rok obmedzená z dôvodu epidemiologických opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. VZN č. 09/2011 teda nebolo porušené. 

     Primátor mesta si dňa 12. mája predvolal za účelom prerokovania petície prevádzkarku 

podniku ORYX pani Luciu Ťupekovú, kde ju oboznámil o obsahu petície a o petičnom návrhu, 

najmä na udávané rušenie nočného kľudu po 22. hodine spôsobené hudobnou produkciou 

a ďalšími formami. Odporučil jej dodržiavať opatrenia, aby bola v maximálnej možnej miere 

spokojnosť na oboch stranách. Ďalej ju oboznámil, že pokiaľ budú sťažnosti pretrvávať, 

nepovolí im predĺženie otváracích hodín v prevádzke a naopak, môže sa pristúpiť k skráteniu 

otváracích hodín prevádzky.   

     Dňa 08.05.2022 požiadalo Mesto Nemšová príslušnú súčasť PZ - OO PZ v Nemšovej 

o lustráciu v evidencií denných udalostí za obdobie od 01.01.2022 do 30.04.2022, pričom 

lustráciou bolo zistené, že OO PZ v Nemšovej neeviduje žiadne preverenie oznámenia 

v súvislosti s rušením nočného kľudu v prevádzke ORYX. Ak dôjde k rušeniu nočného kľudu, 

upozorňujeme Vás na nevyhnutnosť obrátiť sa vo veci riešenia takéhoto podozrenia 

z priestupku proti verejnému poriadku v zmysle § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 

na OO PZ v Nemšovej, prípadne na linku 158. 

     Prevádzkarka bola zo strany Mesta Nemšová vyzvaná na dôsledné plnenie ustanovení 

uvedeného vo VZN č. 09/2011. Mesto Nemšová podniklo niekoľko krokov, aby prevádzka 

ORYX dodržiavala prevádzkovú dobu a aby sa predišlo obťažovaniu obyvateľov susedných 

stavieb hlukom nad mieru primeranú pomerom. Mesto Nemšová bude vykonávať vo zvýšenej 

miere kontroly dodržiavania povolených otváracích hodín predmetnej prevádzky, a v prípade 

zistenia porušení bude za daný zistený stav vyvodzovať dôsledky, ktorým môže byť v prípade 

zisteného opakovaného porušenia aj skrátenie prevádzkovej doby. Mesto Nemšová, pokiaľ ide 

o Vami uvádzané porušenia zo strany danej prevádzky, má možnosť jedine riešiť zistenie 

nedodržania otváracích hodín prevádzky.  

    Mesto Nemšová plne chápe, že podanou petíciou sa domáhate ochrany svojich práv, no 

mesto ani štátna polícia nemajú kompetencie na objektívne posúdenie intenzity hluku, ktorý 

produkuje predmetná prevádzka. Predmetné je plne v kompetencií Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Trenčín, ktorý dokáže špecifikovať odborným meraním intenzitu 

hluku produkovaného prevádzkou a v prípade prekročenia povolených hodnôt uložiť aj 

nápravné opatrenia a prípadne sankcie. Zároveň máte tiež zákonnú možnosť riešiť predmetnú 

záležitosť v občianskoprávnom konaní v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka. 

     Týmto považujeme petíciu za vybavenú.  
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S odpoveďou na petíciu prosím v rámci Vašich možností oboznámiť aj ostatných občanov 

podpísaných pod petíciou. Zároveň Vám oznamujeme, že výsledok vybavenia petície je 

zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien, § 5 ods. (7) 

aj na webovom sídle Mesta Nemšová – www.nemsova.sk.  

      

 

Dátum vybavenie petície 18.05.2022 

 

 

 

 

                                                                  Miloš Mojto 

                                                                  primátor mesta 
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