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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č.117/2011 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza
II.
schvaľuje - neschvaľuje
Všeobecne záväzne nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

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 toto všeobecne záväzné nariadenie, 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
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 117/2011
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Prievidza
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
oprávnených na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“), niektoré podmienky prevádzkovania obchodu
a služieb a ochranu obyvateľov pred rušením nočného pokoja.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Podnikateľom pre účely tohto VZN je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
2. Prevádzkarňou sa pre účely
tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje
podnikateľská činnosť, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
3. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej sa spotrebiteľovi v prevádzkarní predáva tovar alebo
poskytujú služby.
4. Nočný pokoj je čas od 22.00 h do 06.00 h, ktorý je vyhradený pre zabezpečenie zdravého
a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta, a to najmä na ochranu pred obťažovaním
obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom a vibráciami.
5. Rušením nočného pokoja je najmä šírenie nadmerného hluku, hlasného a hlasového prejavu,
vibrácií a svetla. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie
povinnosti a limitov stanovených osobitným predpisom.
6. Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie.
7. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením
alebo akustickými prístrojmi, pričom sa nejedná o hudobnú produkciu.
.
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§3
Prevádzkový čas
1. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene v prevádzkarniach (vrátane vonkajšieho sedenia)
umiestnených:
a) v centre mesta (pešia zóna označená dopravným značením),
b) mimo obytného územia.
2. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene na celom území mesta v prevádzkarniach:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania,
b) čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) obchodných domoch typu supermarket a hypermarket,
d) periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
e) nočných maloobchodných predajniach potravín (večierky),
f) poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne).
3. V prevádzkarniach okrem § 3, ods. 1 a 2 tohto VZN umiestnených v bytových domoch
a objektoch stavebne spojených s bytovým domom sa prevádzkový čas určuje od 06.00 h do
24.00 h, s podmienkou, že v prevádzkarniach sa nepovoľuje hudobná produkcia po 18.00 h a
prísluchová hudba po 22.00 h.
4. V prevádzkarniach umiestnených v obytnom 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 svojím stavebným a technickým riešením zabránia
šíreniu nadmerného hluku.
5. Počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas v prevádzkarniach na celom
území mesta povoľuje neobmedzene.
6. Pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa určuje prevádzkový čas takto:
a) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej
produkcie a prísluchovej hudby po 18.00 h,
b) pred prevádzkarňou umiestnenou v obytnom území od 06.00 h do 23.00 h bez hudobnej
produkcie po 18.00 h a bez prísluchovej hudby po 22.00 h.
7. Podnikateľ je povinný prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označiť týmito
údajmi:
a) obchodné meno, IČO a sídlo, ku ktorému sa môže pripojiť rozlišujúce označenie,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzkový čas pre spotrebiteľa (aj vonkajšieho sedenia),
d) kategória a trieda pri zariadeniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania.
8. Podnikateľ je povinný dodržiavať oznámený prevádzkový čas.
9. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho podnikateľskej činnosti v prevádzkarni
nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja v čase pred 06.00 h a po 22.00 h, k narúšaniu
verejného poriadku a k narúšaniu životného prostredia znečisťovaním a poškodzovaním
bezprostredného okolia prevádzkarne.
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§4
Oznamovacia povinnosť
1. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť mestu prevádzkový čas v rozmedzí podľa § 3 tohto
VZN, najneskôr v deň začatia činnosti v prevádzkarni. K oznámeniu o prevádzkovom čase
mesto nevydáva písomné stanovisko.
2. Oznámenie podľa § 4 ods. 1 tohto VZN musí obsahovať údaje:
a) obchodné meno zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom osobitnom
registri , IČO,
b) sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba),
c) názov prevádzkarne (obchodné meno a prípadne aj rozlišujúce označenie)
d) presnú adresu prevádzkarne (súpisné číslo budovy a orientačné číslo vchodu, príp. parcelné
číslo pozemku),
e) dátum začatia činnosti prevádzkarne,
f) zameranie prevádzkarne (predmet podnikania a sortimentná skladba),
g) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
h) samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia pred prevádzkarňou.
3. K oznámeniu je podnikateľ povinný doložiť tieto platné doklady:
a) živnostenské oprávnenie príp. iný doklad na podnikanie,
b) list vlastníctva prípadne nájomnú alebo podnájomnú zmluvu (aj na vonkajšie sedenie),
c) rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza (pri prevádzkarňach
s pohostinskou činnosťou a pri predaji potravinárskeho tovaru).
4. Zmenu prevádzkového času prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu
najneskôr v deň jeho zmeny. K oznámeniu mesto nevydáva písomné stanovisko. Oznámenie o
zmene prevádzkového času musí obsahovať náležitosti podľa § 4 ods. 2 tohto VZN.
§5

Skrátenie prevádzkového času

1. Prevádzkový čas určený podľa § 3 ods. 3 a ods. 6 písm. b) tohto VZN sa skráti do 22.00 h, ak
vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k preukázanému opakovanému porušovaniu verejného
poriadku alebo rušeniu nočného pokoja. Podnet na skrátenie prevádzkového času môže dať
každý, kto sa o dôvode na skrátenie dozvedel.
2. Podnikateľ je povinný dodržiavať skrátený prevádzkový čas do 22.00 h odo dňa doručenia
oznámenia o skrátení prevádzkového času vydaného mestom. Podkladom pre vydanie takéhoto
oznámenia je opakované zistenie skutočnosti uvedených v v § 5 ods. 1 tohto VZN (preukázané
opakované porušenie verejného poriadku alebo rušenie nočného pokoja).
§6
Dočasné uzavretie prevádzkarne
1. Dočasné uzavretie prevádzkarne (najdlhšie na dobu 3 mesiacov) je podnikateľ povinný
najneskôr v deň uzavretia prevádzkarne písomne oznámiť mestu. Podnikateľ môže dočasné
uzavretie prevádzkarne na 1 deň nahlásiť mestu (príslušnému útvaru) telefonicky, pričom mu
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bude pridelené číslo, pod ktorým sa uzavretie prevádzkarne eviduje. Dočasné uzavretie
prevádzkarne s potravinárskym tovarom je podnikateľ povinný oznámiť mestu najneskôr 48
hodín pred uzavretím.
2. Písomné oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzkarne musí obsahovať údaje:
a) obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti alebo miesto podnikania,
b) názov prevádzky (obchodné meno a prípadne aj rozlišujúce označenie prevádzky),
c) presnú adresu prevádzkarne (súpisné číslo budovy a orientačné číslo vchodu, č. parcely
pozemku, budovy prevádzkarne),
d) predmet podnikania/rozsah služieb prevádzkarne, sortimentnú skladbu,
e) obdobie (dni od - do) a dôvod uzavretia prevádzkarne.
3. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedený
prevádzkový čas pre spotrebiteľa, označiť obdobie (dni od - do) dočasného uzavretia
prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzavretím za predpokladu, že
prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
4. 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 minimálne 7 dní pred konaním takejto akcie. Podnikateľ je
povinný informovať ostatných zákazníkov na vchodových dverách do prevádzkarne o konaní
akcie, resp. o uzavretí prevádzkarne pre verejnosť. 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.
§7
Zrušenie prevádzkarne
Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu a zároveň je povinný mesto
písomne informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne o tom, kde a kto je povinný
vyrovnať prípadné záväzky.
§8
Kontrola a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať poslanci Mestského zastupiteľstva v
Prievidzi, Mestská polícia Prievidza a primátorom mesta poverení zamestnanci mesta Prievidza.
2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je:
a) priestupkom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe uložiť pokutu do 33 eur,
b) správnym deliktom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe alebo právnickej osobe oprávnenej
na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur.
3. Pri ukladaní pokuty mesto prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
4. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov štátnej správy vykonávať
kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.
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§9
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené dňa .............. uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.
............. a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.
2. Zrušuje sa VZN mesta Prievidza č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Prievidza.
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa nepoužijú právne akty mesta, ktoré sú v rozpore s týmto VZN.
Podnikatelia do 30 dní odo dňa účinnosti tohto VZN dajú do súladu s týmto VZN
prevádzkový čas v prevádzkarni, pokiaľ je prevádzkový čas určený podľa doterajšieho VZN
v rozpore s týmto VZN. Zmenu prevádzkového času oznámia mestu v rozsahu podľa § 4
ods.2 tohto VZN.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Dátum vyvesenia návrhu VZN:

09.05.2011

V súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení začína dňom vyvesenia návrhu
VZN plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo do zápisnice na Mestskom úrade
Prievidza, odbore daní, poplatkov, obchodu a služieb.
Adresa pre pripomienky v elektronickej forme: ludmila.richterova@prievidza.sk
elena.ozvaldova@prievidza.sk
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Dôvodová správa
Povinnosť určiť pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb vyplýva pre mesto zo
zákona o obecnom zriadení. Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta dochádza k zásadnej
zmene pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb ( ďalej len
prevádzkový čas ). Pri spracovaní nariadenia sa vychádzalo z kompetencií obcí určených v zákone
o obecnom zriadení a tiež zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Určené sú rovnaké pravidlá pre
jednotlivé skupiny prevádzkarní a zaniká systém povoľovania prevádzkového času formou
rozhodnutí na základe žiadostí podnikateľov. Pri spracovaní nariadenia sa prihliadalo jednak na
záujem
obyvateľov mesta, ale tiež na to, aby mesto zásadným spôsobom neobmedzovalo
podnikateľskú činnosť v oblasti obchodu a služieb. Z uvedeného dôvodu sa niektoré obmedzenia
dotýkajú najmä prevádzkarní umiestnených v bytových domoch, kde okrem určenia prevádzkového
času sa určili i ďalšie podmienky (obmedzenie hudobnej produkcie), aby vplyvom týchto
prevádzkarní nedochádzalo k narúšaniu pokojného života obyvateľov v bytových domoch.
V § 3 sú uvedené ustanovenia o prevádzkovom čase, v ktorých mesto vymedzilo prevádzkarne
z hľadiska ich umiestnenia, pričom k obmedzeniu prevádzkového času dochádza len pri
prevádzkarniach umiestnených v bytových domoch a pri vonkajších sedeniach pred
prevádzkarňami. Pri bytových domoch sa prihliadalo na to, aby po 18.00 h (obdobie večera
a nočného pokoja) nedochádzalo k narúšaniu pokojného života obyvateľov v bytových domoch
preto sa okrem určenia prevádzkového času určili i ďalšie podmienky pre prevádzkarne
(obmedzenie hudobnej produkcie). Pri prevádzkarniach umiestnených mimo bytových domov ale
v obytnom území je možnosť hudobnej produkcie po 22.00 h viazaná na zabezpečenie
prevádzkarní tak, aby z týchto prevádzkarní nedochádzalo k šíreniu nadmerného hluku.
Oznamovacia povinnosť určená v § 4 vychádza tiež z toho, že mesto je v zmysle osobitného
zákona ( o štátnej štatistike ) spravodajskou jednotkou a poskytuje údaje pre štatistické zisťovanie.
Z toho dôvodu vedie mesto evidenciu o podnikateľoch, ktorí na území mesta majú prevádzky
obchodu a služieb. Požadované údaje a doklady slúžia pre správne a presné zaznamenanie údajov
v tejto evidencii.
Za účelom zabezpečenia ochrany obyvateľov mesta pred opakovaným porušovaním verejného
poriadku alebo rušenia nočného pokoja sa zaviedla možnosť skrátenia prevádzkového času v § 5.
Tento inštitút by mesto malo právo využiť v prípade, že činnosťou prevádzkarne dochádza
opakovane k porušovaniu verejného poriadku alebo rušeniu nočného pokoja.
V § 9 je určené prechodné ustanovenie, ktoré upravuje postup podnikateľov po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia. V prípade, že prevádzkový čas v prevádzkarní povolený rozhodnutím
mesta vydaným pred účinnosťou tohto nariadenia nie je v súlade s týmto nariadením, je podnikateľ
povinný zmeniť prevádzkový čas do 30 dní a túto zmenu oznámiť mestu.
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