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Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Považská Bystrica
o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica
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Článok 1
Základné ustanovenia
1. Mestské zastupiteľstvo Mesta Považská Bystrica (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) na
základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d), i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov schvaľuje toto Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica (ďalej len „VZN“).
2. Účelom tohto VZN je upraviť podrobnosti o pravidlách určovania času predaja v obchode
a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré
podnikajú na území mesta Považská Bystrica (ďalej len „mesto“).
3. Toto VZN sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb podnikateľmi na trhoviskách
na území mesta a na zriaďovanie a prevádzkovanie exteriérových sedení na území
mesta, ktoré sú upravené osobitnými všeobecne záväznými nariadeniami.
Článok 2
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:
a) prevádzkareň nebytový priestor, predajné zariadenie, prípadne pozemok, na ktorý
bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania
na obchod a služby, prípadne na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo
konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu 1)
b) podnikateľ osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu 2)
c) čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba)
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná
podnikateľská činnosť, t. j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru, alebo sú
poskytované služby v čase písomne potvrdenom mestom
d) hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk 3)
__________________________________________________________________________
1)

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
§ 2 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
3)
Príloha k Vyhláške 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)
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e) nočný pokoj časový úsek vymedzený týmto VZN, ktorý je určený pre zabezpečenie
zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov, nočný pokoj je stanovený
v čase medzi 22:00 hod. a 06:00 hod.
Článok 3
Základné povinnosti podnikateľa
1. Povinnosťou každého, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku a vibrácií
je zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila najvyššie prípustné
hodnoty pre deň, večer a noc a súčasne zabezpečiť ich objektivizáciu a hodnotenie. Tieto
najvyššie prípustné hodnoty sú ustanovené osobitným predpisom.
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:
a)
b)
c)
d)

obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby
meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
prevádzková doba určená pre spotrebiteľa
kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

3. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24
hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je
uzavretá dlhšie ako jeden deň. Túto skutočnosť podnikateľ zároveň písomne oznámi
mestu.
4. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred
zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom,
najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia
prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje mesto.
5. Prevádzkovú dobu každej prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu,
a to najneskôr v deň začatia činnosti. V prípade ak je oznámená prevádzková doba
v súlade s týmto VZN, mesto o tejto skutočnosti vydá potvrdenie.
6. Podnikateľ podnikajúci na území mesta je oprávnený určiť čas predaja v obchode a čas
prevádzky služieb iba v rámci rozmedzia určeného týmto VZN.
Článok 4
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecným časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (všeobecná
prevádzková doba) je čas medzi 06:00 hod. a 22:00 hod.
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2. Všeobecná prevádzková doba je stanovená pre celé územie mesta.
3. Všeobecná prevádzková doba sa uplatní vo všetkých prípadoch, kedy týmto VZN nie je
určený osobitný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb pre niektoré typy
prevádzok.
Článok 5
Osobitné prípady času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Pre niektoré osobitné typy prevádzok na území mesta je prevádzková doba stanovená
nasledovne:
a) herne určené na prevádzku hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov,
technických
zariadení
obsluhovaných
priamo
hráčmi,
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami 12.00 – 04.00 hod.,
b) prevádzky prevažne s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín od
04.00 – 24.00 hod.
c) čerpacie stanice pohonných hmôt – časovo neobmedzená prevádzková doba,
d) hypermarkety – časovo neobmedzená prevádzková doba,
e) ubytovacie zariadenia – časovo neobmedzená prevádzková doba
f) prevádzky s pohostinskou činnosťou, ktoré nie sú v tesnej blízkosti obytných
domov – od 05.00 hod. - 24.00 hod. Podnikateľ môže požiadať mesto
o individuálne predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej –
uzatvorenej spoločenskej akcie (najneskoršie 2 dni pred začatím akcie),
g) prevádzky spoločensko-zábavného charakteru, ktoré nie sú v tesnej blízkosti
obytných domov – od 09.00 - 04.00 hod.
Článok 6
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN na území mesta vykonávajú:
a) zamestnanci Mestského úradu v Považskej Bystrici na základe písomného
poverenia primátorom mesta,
b) útvar hlavného kontrolóra mesta,
c) Mestská polícia v Považskej Bystrici.
2. V zmysle § 25 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení poslanci mestského
zastupiteľstva môžu požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických
osôb, ktoré vykonávajú na území mesta podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa
dôsledkov ich podnikania v meste.
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Článok 7
Sankcie
1. V prípade porušenia ustanovení tohto VZN môže v zmysle § 13 ods. 9 a 10 zákona
o obecnom zriadení primátor mesta uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 €.
Článok 8
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Pre oblasti neupravené týmto VZN platia primerane ustanovenia osobitných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o určení
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Považská Bystrica
schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 55/2007 v znení jeho Doplnku č. 1
schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 110/2008.
4. Potvrdenia o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb vydané pred
nadobudnutím účinnosti tohto VZN, ktoré sú s ním v rozpore strácajú dňom účinnosti
tohto VZN platnosť.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením mestského
zastupiteľstva č............. zo dňa 28. februára 2013 a nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
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