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Dôvodová správa 

 

Pri zavádzaní všeobecne záväzného nariadenia č. 117/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza, vznikla potreba presnejšie 

definovať niektoré pojmy tohto nariadenia, tak aby: 

 

- obsiahli čo najširší okruh subjektov (napr. aby sa ustanovenie  § 2 ods. 1 vzťahovalo aj 

na všetky iné subjekty, ktoré vykonávajú na území mesta svoju činnosť, aj keď 

jednorazovo, a nie len na podnikateľské subjekty zapísané v Obchodnom registri),  

- sa čo najširšie vymedzovalo územie mesta Prievidza, na ktoré sa VZN vzťahuje (napr. 

v ustanovení § 2 nové odseky 10 a 11 pojednávajúce o zmiešanom území a rekreačnej 

zóne),     

- presnejšie určovali prevádzkový čas v jednotlivých prevádzkarniach s povolenou 

hudobnou produkciou (napr. § 3 ods. 4 a 6). 

 

V rámci zavádzania racionalizačných opatrení mesta na Mestskom úrade Prievidza, referáte 

obchodu a cestovného ruchu bol prehodnotený rozsah, obsah, opodstatnenosť a registratúra 

spracovávanej agendy. Na základe tejto skutočnosti navrhujeme vypustiť z VZN celý § 6. 

Tieto povinnosti vyplývajú pre podnikateľa priamo z § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. 

o ochrane spotrebiteľa v úplnom znení, pričom im kladie za povinnosť informovať o tom 

spotrebiteľa na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne. 

V § 5 ods. 2 ide o sankciu voči podnikateľovi a tú by malo mesto potvrdiť formou 

rozhodnutia. 

  

 

 

Návrh uznesenia: 
 

Mestská rada  

 

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Prievidza 

 

II. odporúča – neodporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 

  

I. berie na vedomie 

návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Prievidza 

 

II. schvaľuje - neschvaľuje 

Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Prievidza 

 



 
 

Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení  v y d á v a  tento Doplnok č. 1 k všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Prievidza, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 

(NÁVRH) 

Doplnok č. 1 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza 

                                                                 

1) V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa čiarka a dopĺňa sa text: „alebo inom registri, resp. 

evidencii, ako napr. register neziskových organizácií, register občianskych 

združení, register záujmových združení právnických osôb a pod., 

 

2) V § 2 sa dopĺňajú odseky č. 10. a č. 11. v znení:  

     „ods. 10. Zmiešané územie je územie s prevažne mestskou štruktúrou a zmiešané  

     územie  s   prevahou plôch pre obytné domy definované územným plánom mesta  

     Prievidza.   

     ods. 11.  Rekreačné územie   je   územie intenzívne   a   extenzívne  definované   

           územným plánom mesta Prievidza.“  

 

3) V § 3 ods. 1. písm. a) sa vypúšťa čiarka a dopĺňa sa text: „a v rekreačnom území“ 

 

4) Text v § 3 ods. 1. písm. b) sa nahrádza textom: „mimo obytného a zmiešaného 

územia.“ 

 

5) Text v § 3 ods. 4 sa nahrádza textom: „V prevádzkarniach umiestnených v obytnom a 

zmiešanom území mesta, okrem § 3 ods. 3 tohto VZN, sa prevádzkový čas 

neobmedzuje s podmienkou, že v čase po 22.00 h je povolená hudobná produkcia len 

v tých prevádzkarniach, ktoré svojim stavebným a technickým riešením zabránia 

šíreniu nadmerného hluku, čo dokladuje mestu na požiadanie podnikateľ 

objektivizáciou a hodnotením hluku.
1
 

 

6) V § 3 ods. 6 písm. b) sa za text ....obytnom území: dopĺňa text : „a v zmiešanom 

území“ 

7) V § 4 sa dopĺňajú odseky č. 5 a č. 6 v znení: 

„ods. 5 Uzavretie prevádzky pre verejnosť (uzavretá spoločnosť) z dôvodu konania 

spoločenských akcií v prevádzkarni napr. svadby, stužkové, životné jubileá, plesy, a 

pod., je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu najneskôr sedem pracovných dní 

pred konaním akcie. Podnikateľ je zároveň zodpovedný za dodržiavanie verejného 

poriadku a nočného pokoja. V prípade uzavretej spoločnosti v prevádzkarni v 

bytovom dome sa nepovoľuje v čase po 18.00 h hudobná produkcia a v čase po    

22.00 h ani prísluchová hudba. 

          „ods. 6   Zrušenie  prevádzkarne  je  podnikateľ  povinný   písomne  oznámiť  mestu  a   

             zároveň  je  povinný mesto  písomne informovať najneskôr sedem  dní  pred zrušením  

             prevádzkarne o tom, kto a kde je povinný vyrovnať prípadné záväzky.“ 

 

______________ 
1
 zák. č. 355/2007 Z. z.  



 
 

 

8) V § 5 ods. 2 sa slovo „oznámenia“ nahrádza v celom texte slovom „rozhodnutia“. 

 

9)  Z textu VZN sa vypúšťa celý § 6 a § 7. 

 

 

Ostatné ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia ostávajú nezmenené. 

 

Tento Doplnok č. 1 bol schválený dňa 25. 10. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Prievidzi č. ............. a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                               primátorka mesta    

 

 

 

 

 

Prievidza 29. 09. 2011  

 

Dátum vyvesenia návrhu Doplnku č. 1 ...: 30. 09. 2011 

 


