VZN Mesta Svit č. 4/2008
ÚPLNÉ ZNENIE

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Svit
č. 4/2008
Mestské zastupiteľstvo Mesta Svit podľa ustanovenia § 4, ods. 3, písm. i) v spojení s § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení)
vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
/ďalej len „VZN“/
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Svit pri
vykonávaní podnikateľskej činnosti.
2) Toto VZN neurčuje:
a) podmienky predaja tovaru a poskytovanie služieb na trhoviskách, ktoré sú upravené v
osobitnom VZN,
b) podmienky ambulantného predaja,
c) podmienky usporadúvania verejných kultúrnych podujatí.
§2
Rozsah pôsobnosti
1) Toto VZN sa vzťahuje na :
a) územie mesta Svit,
1)
b) všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie , ktoré prevádzkujú na území
mesta Svit prevádzkarne obchodu a služieb.
-------------------------------------------1)

§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

§3
Vymedzenie pojmov
1) Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkarňou - priestor, v ktorom je prevádzkareň umiestnená a kde sa prevádzkuje
podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi,
1)
b) prevádzkovateľom - podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu
c) predaj v obchode - predaj výrobkov konečnému spotrebiteľovi,
d) poskytovaním služieb – akákoľvek činnosť určená na ponuku konečnému spotrebiteľovi v
2)
stálej prevádzke s výnimkou činnosti podľa osobitných predpisov ,
e) konečný spotrebiteľ - fyzická osoba nakupujúca tovar alebo služby pre osobnú potrebu,
f) rušením nočného pokoja – najmä šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase,
g) prevádzkovou dobou – čas predaja a čas prevádzky služieb,
h) hudobná produkcia - hudba určená na počúvanie a/alebo tanec reprodukovaná technickým
zariadením,
i) za opodstatnenú sťažnosť - sa považuje taká sťažnosť, ktorej prešetrením bolo preukázateľne
zistené porušenie zákona, právnych predpisov v súvislosti s obmedzením alebo neuznaním
práva a oprávneného záujmu sťažovateľa alebo iný nesprávny postup voči sťažovateľovi aj
vtedy, ak sa takéto porušenie preukázalo aspoň v jednom z viacerých bodov sťažnosti alebo
sa zistili konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžiadalo zásah orgánu verejnej správy.
Neopodstatnená sťažnosť je taká sťažnosť, pri ktorej sa nepotvrdili avizované nedostatky ani
porušenia zákonov či právnych predpisov ani v jednom bode sťažnosti,
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j)

hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.
Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú určené
vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/ 2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
---------------------------------------------

2)

napr.

zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení,
zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v platnom znení,
zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve v platnom znení a pod.

§4
Pravidlá povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb mesto Svit vychádza z maximálne
pružnej doby, aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta a oprávnené požiadavky
podnikateľov.
2) V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom mesta Svit sa
určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) nasledovne:
a) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkárňach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkárňach poskytujúcich služby je určený časom medzi 06.00 hod.
do 22.00 hod.
b) Prevádzková doba v prevádzkárňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín a v
predajniach potravín je určená časom medzi 05.00 hod. a 24.00 hod. s podmienkou, že mesto
neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie hlukom, porušovanie verejného
poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne.
c) Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená časom medzi 08.00 hod. a 04.00
hod.
d) Prevádzková doba v prevádzkárňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v
čerpacích staniciach pohonných hmôt a v obchodných domoch typu supermarket a
hypermarket, autobusových a vlakových staniciach je časovo neobmedzená.
e) V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami
určenými na bývanie, a v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa
priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie,
je prevádzková doba určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.
f) V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé so
stavbami určenými na bývanie alebo v prevádzkárňach umiestnených v nebytových
priestoroch, ktoré sa priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú
priestory určené na bývanie, je prevádzková doba určená v závislosti od vzdialenosti
prevádzkárne od najbližšieho bytového domu nasledovne:
•
do 25m vrátane – od 06.00 do 24:00 hodiny,
•
nad 25m – od 06.00 do 02.00 hodiny
s podmienkou, že mesto Svit neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie
hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy
dôsledok prevádzkarne.
3) V rámci pravidiel určovania prevádzkového času mestom v bode 2 tohto paragrafu si
prevádzkovateľ sám určí prevádzkový čas pre každú prevádzku. Tým nie je dotknuté ustanovenie
bodu 8 .
4) Na základe žiadosti prevádzkovateľa môže mestské zastupiteľstvo odsúhlasiť konkrétnej
prevádzke prevádzkový čas aj mimo prevádzkového času uvedeného v odseku 2. K žiadosti o
určenie takéhoto prevádzkového času je potrebné priložiť doklady uvedené v odseku 11. Do doby
prerokovania žiadosti a jej odsúhlasenia môže byť prevádzkareň otvorená v len rozsahu
prevádzkového času podľa odseku 2.
5) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť po 22.00 hod. také opatrenia, aby v prevádzke a jej
bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu, verejného
poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, poškodzovaniu majetku a pod.. Ak sa preukáže, že
závažným spôsobom činnosťou prevádzkarne dochádza k rušeniu nočného kľudu, porušovaniu
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6)
7)

8)

9)

10)

11)

verejného poriadku, znečisťovaniu a poškodzovaniu bezprostredného okolia, môže mesto na
základe opodstatnených sťažností občanov, alebo z úradnej moci kedykoľvek určiť /zmeniť/
prevádzkový čas. O tejto zmene prevádzkového času rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V
takýchto prípadoch je možné obmedziť prevádzkový čas aj v rámci všeobecného prevádzkového
času uvedeného v odseku 2.
Určenie prevádzkového času podľa odseku 3 alebo 4 sa vzťahuje aj na prevádzkovanie letnej
terasy pri tejto prevádzkarni. Hudobná produkcia na letnej terase po 22.00 hod. nie je povolená.
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určený prevádzkový čas, pričom v reštauračných a
pohostinských prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po
uplynutí prevádzkového času.
Prevádzkový čas prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť mestu /na mestský
úrad/, súčasne so žiadosťou o jej odsúhlasenie, najneskôr jeden deň pred začatím činnosti
prevádzkárne alebo pred vykonaním zmeny tohto času.
Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
a) obchodné meno prevádzkovateľa,
b) sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba) prevádzkovateľa,
c) názov a adresa prevádzkárne,
d) dátum začatia činnosti prevádzkárne,
e) čas predaja a prevádzkový čas prevádzkarne,
f) predmet podnikateľskej činnosti ( druh služieb, druh predávaného tovaru).
K oznámeniu podľa odseku 9 prevádzkovateľ priloží:
a) oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
b) platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného registra,
c) nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, príp. pozemku, s uvedením predmetu podnikateľskej
činnosti,
d) doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona (kolaudačné rozhodnutie,
príp. rozhodnutie o zmene užívania stavby, ..)
e) pri nebytových priestoroch v bytových domoch písomný súhlas všetkých vlastníkov bytov a
nebytových priestorov s prevádzkovým časom, prípadne písomné rozhodnutie spoločenstva
vlastníkov v tejto veci.
Ak oznámenie prevádzkového času nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia, mesto oboznámi
prevádzkovateľa s podmienkami tohto VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pri oznamovaní
prevádzkového času.
§5
Dočasné uzatvorenie, zmeny alebo zrušenie prevádzkarne

1) Prevádzkovateľ je povinný oznámiť dočasné uzatvorenie prevádzky mestu v prípade, ak
uzatvorenie trvá viac ako jeden kalendárny deň a to s uvedením dôvodu a doby trvania
dočasného uzatvorenia a to najneskôr 3 dni pre týmto uzatvorením a zároveň je prevádzkovateľ
povinný na výveske v prevádzkarni informovať spotrebiteľov o dočasnom uzatvorení prevádzky.
2) Trvalé zrušenie prevádzky ako aj jej premiestnenie je prevádzkovateľ povinný mestu oznámiť
najmenej 10 dní pre dňom ukončenia, resp. premiestnenia prevádzky a uviesť osobu, povinnú
vyrovnať prípadné záväzky, resp. vybaviť reklamácie po ukončení činnosti prevádzky.
§6
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ :
a) zodpovedná za dodržiavanie poriadku a čistoty v prevádzkových jednotkách a
bezprostrednom okolí,
b) zodpovedná za dodržiavanie hygienických predpisov a noriem,
c) zodpovedná za dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým,
d) dbá na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií,
e) dbá, aby pri zásobovaní neboli poškodzované a znečisťované verejné priestranstvá, zelené
plochy a miestne komunikácie.
2) Prevádzkovateľ pred začatím prevádzkovania prevádzky zabezpečí dostatočné množstvo
smetných nádob zodpovedajúcich schválenému typu a charakteru prevádzkovej jednotky a
zabezpečiť u oprávnenej osoby ich odvoz a likvidáciu.
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3) Prevádzkovateľ je povinný označiť prevádzkareň svojim obchodným menom, prípadne symbolom
alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb. Na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo,
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková doba pre
spotrebiteľa, kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení
3)
podľa osobitného predpisu .
--------------------------------------------3)

najmä § 30 zákona o Živnostenskom podnikaní v spojení s § 7 odsek 3 Obchodného zákonníka

4) Povinnosťou každého (fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba), kto používa alebo prevádzku
zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií je v zmysle § 27 odsek. 1 z. č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila
prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom (vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/ 2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí)
b) zabezpečiť pravidelné meranie a sledovanie emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií
týchto zdrojov raz za rok; merania emisných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií musia byť
vykonávané v súlade s osobitným zákonom (zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
5) Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkárňach sú prevádzkovatelia povinní dodržiavať
ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta Svit, ktoré
súvisia s činnosťou prevádzkarne.
§7
Kontrola a sankcie
1) Na kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení:
a) hlavný kontrolór Mesta Svit,
b) Mestská polícia Mesta Svit,
c) zamestnanci Mesta Svit na základe osobitného písomného splnomocnenia primátora mesta
Svit,
d) poslanci mestského zastupiteľstva mesta Svit v rozsahu svojich právomoci daných zákonom o
obecnom zriadení v platnom znení.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách mesta
pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa a zároveň iných štátnych orgánov.
4)
2) Porušenie ustanovení tohto VZN môže byť riešené v priestupkovom konaní a zároveň Mesto
Svit je oprávnené dať podnet na konanie vo veci zrušenia živnosti alebo pozastavenia
5)
prevádzkovania živnosti v zmysle platnej právnej úpravy .
----------------------------------------4)
5)

§ 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení

3) Prevádzkovateľ alebo osoba prevádzkovateľom poverená je povinná preukázať sa písomným
potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne vydaným mestom Svit na požiadanie osôb, ktoré sú
oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb podľa § 7 bodu 1 tohto VZN.
Prevádzkovatelia sú zároveň povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú mestom Svit označiť
na prevádzkarni podľa ustanovení osobitného predpisu.
4) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa
dopustí podnikateľ alebo ním poverená osoba vtedy ak:
a) vykonáva podnikateľskú činnosť v prevádzkarni, pre ktorú nebolo mestom Svit vydané
písomné potvrdenie prevádzkovej doby podľa § 4 bod 9 a bod 10 tohto VZN,
b) nepredloží písomné potvrdenie prevádzkovej doby prevádzkarne mestom Svit na požiadanie
osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb uvedených v §
7 bode 1 tohto VZN,
c) nedodrží prevádzkovú dobu prevádzkarne, t.j. vykonáva v prevádzkarni podnikateľskú činnosť
predajom tovarov alebo poskytovaním služieb po prevádzkovej dobe písomne potvrdenej
mestom Svit a označenej na prevádzkarni,
d) prevádzkovú dobu prevádzkarne písomne potvrdenú mestom Svit neoznačí na prevádzkarni.
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5) Príslušníci mestskej polície a poverení zamestnanci mestského úradu sú oprávnený za priestupky
uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
6) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto všeobecne záväzného nariadenia
môže primátor mesta uložiť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu do
výšky uložiť pokutu do 6638 eur podľa § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona o obecnom zriadení.“
§8
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Svit schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
29.5.2008 uznesením č. 89/2008.
2) Schválením tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší v plnom rozsahu Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaj a v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Svit č. 4/2005, schválené Mestským zastupiteľstvom Mesta Svit dňa 26.05.2005 uznesením
č. 84/2005 a ktoré nadobudlo účinnosť dňom 16.06.2005.
Vyvesené na pripomienkovanie:
14.5.2008
Zvesené:
29.5.2008
Pripomienky:
bez pripomienok
Schválené VZN č. 4/2008 vyvesené na úradnej tabuli:
30.5.2008
Zvesené z úradnej tabule:
16.5.2008
3) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Svit nadobúda platnosť dňom schválenia Mestským
zastupiteľstvom vo Svite a účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Svit, t.j. dňa
14.5.2008.
4) Súhlasy o čase predaja v obchode alebo čase prevádzky služieb vydané na území mesta pred
účinnosťou tohto VZN sa rušia k 31.08.2008 /pokiaľ nie je v samotnom povolení uvedená kratšia
doba platnosti/. Prevádzkovatelia sú povinní oznámiť prevádzkový čas svojich prevádzok v súlade
s týmto VZN na obdobie po 01.09.2008 najneskôr do 31.08.2008.
5) Dodatok č. 1/2010 k VZN Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Svit schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svite na svojom
zasadnutí dňa 25.02.2010, uznesením č. 18/2010.
6) Dodatok č. 1/2010 k VZN Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Svit nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na
úradnej tabuli Mesta Svit, t.j. 13.03.2010.
Doložky :
• Uvedený návrh dodatku č. 1/2010 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 bol vyvesený
na pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta dňa 10.02.2010
• Uvedený dodatok č. 1/2010 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 bol po jeho schválení
mestským zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta dňa 26.02.2010
• Uvedený dodatok č. 1/2010 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 bol zvesený z úradnej
tabule mesta dňa 15.03.2010
• Uvedený dodatok č. 1/2010 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 nadobudol účinnosť
dňa 13.03.2010

Vo Svite dňa 02.03.2010

PaedDr. Rudolf Abrahám, v.r.
primátor mesta Svit
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