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 v znení Doplnkov č. 1 až č. 5
§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. Toto VZN sa nevzťahuje
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Podnikateľom pre účely tohto VZN je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, resp. evidencii, ako napr. register
neziskových organizácií, register občianskych združení, register záujmových združení právnických
osôb a pod.,

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.
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.
8. Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so
spoločným vstupom z verejnej komunikácie.
9. Obytné územie je územie s funkciou bývania definované Územným plánom mesta Prievidza.1/
10. Zmiešané územie je územie s prevažne mestskou štruktúrou a zmiešané územie s
prevahou plôch pre obytné domy definované Územným plánom mesta Prievidza.1/
11. Rekreačné územie je územie intenzívne a extenzívne definované Územným plánom
mesta Prievidza.1/
§3
Prevádzkový čas
1. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene v prevádzkarniach (vrátane vonkajšieho sedenia)
umiestnených:
a) v centre mesta (pešia zóna označená dopravným značením) a v rekreačnom území,
b) mimo obytného a zmiešaného 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.
4. V prevádzkarniach umiestnených v obytnom a zmiešanom území mesta okrem § 3 ods. 3 tohto
VZN, sa prevádzkový čas neobmedzuje.
5. Počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas v prevádzkarniach na celom
území mesta povoľuje neobmedzene.

1/www.prievidza.sk – Územný plán mesta Prievidza

6. Pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa určuje prevádzkový čas:
a) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome, obytnom a zmiešanom území od 06.00 h do
22.00 h.
b) bez obmedzenia s možnosťou hudobnej produkcie a prísluchovej hudby pred prevádzkarňou
umiestnenou mimo bytových domov, obytného a zmiešaného územia, t. j. rekreačných zónach napr. v Lesoparku, na letisku a Letiskovej ul., v rekreačnej oblasti Púšť
a pod.
7. Podnikateľ je povinný prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste označiť týmito
údajmi:
a) obchodné meno 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. Typ územia, kde sa nachádza prevádzka, sa určuje podľa platného územného plánu mesta
Prievidza.
§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. 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.
4. 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.

§5
Vypúšťa sa

§6
Vypúšťa sa
§7
Vypúšťa sa
§8
Kontrola a pokuty
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať príslušníci Mestskej polície Prievidza
a primátorom mesta poverení zamestnanci mesta Prievidza.
2. Pri ukladaní pokuty mesto prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
§9
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené dňa 31. mája 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
č.145/11 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.
Doplnok č. 1 bol schválený dňa 25. 10. 2011 uznesením Mestského zastupiteľstva v
Prievidzi č. 279/11 a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
2. Zrušuje sa VZN mesta Prievidza č. 93/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Prievidza v znení doplnku č. 1.
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.
4. Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 bol schválený dňa 26. 06. 2012 uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č.162 /12 a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli.
5. Doplnok č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 bol schválený dňa 29. 01. 2013 uznesením
Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 3/13 a účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli.
6. Na doplnku č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 sa uznieslo MsZ v Prievidzi dňa 22. 08.
2016 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.
7. Na Doplnku č. 5 k VZN mesta Prievidza č. 117/2011 sa uznieslo MsZ v Prievidzi dňa 25. 02.
2019 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
v. r.
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