MESTO VEĽKÝ MEDER

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA VEĽKÝ MEDER
č. 182
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Veľký Meder

Nadobúda účinnosť dňom 22. 04. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 182
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Veľký Meder
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. i) a n) § 6 ods. 1 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej
len prevádzkový čas) a vzťahuje sa na všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré
prevádzkujú na území mesta Veľký Meder prevádzkarne obchodu a služieb podľa osobitného
predpisu (ďalej len „podnikateľská činnosť).

§2
Vymedzenie pojmov
1) Podnikateľom sa pre účely tohto VZN rozumie:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri1,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2
c) osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná podľa
evidencie osobitného predpisu.
2) Prevádzkarňou sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje
určitá podnikateľská činnosť, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
3) Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku na vhodnom a trvale viditeľnom mieste
označiť nasledovnými údajmi:
a) obchodné meno, IČO a sídlo, ku ktorému sa môže pripojiť doplňujúce označenie,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzkový čas pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina, trieda ubytovacích zariadení.
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§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p.
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p.

§3
Prevádzkový čas
1) Mesto Veľký Meder určuje prevádzkový čas takto:
a) v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb v časovom rozmedzí
od 06:00 hodiny do 22:00 hodiny,
b) v prevádzkach ubytovacích služieb, a čerpacích staníc pohonných látok je bez
obmedzenia,
c) v prevádzkarniach poskytujúcich pohostinské služby:
- v pondelok až štvrtok a v nedeľu: od 06:00 hodiny do 24:00 hodiny
- v piatok a sobotu: od 07:00 hodiny do 02:00 hodiny
d) letných terás:
- v rozmedzí od 08:00 hodiny do 23:00 hodiny, po 22:00 bez hudobnej
produkcie
e) v kasínach a v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami:
- v pondelok až štvrtok a v nedeľu: od 10:00 hodiny do 01:00 hodiny,
- v piatok a sobotu: od 10:00 hodiny do 04:00 hodiny.
f) v prevádzkach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín,
v predajniach potravín a v ostatných prevádzkach s maloobchodným
a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkach poskytujúcich služby je
v rozmedzí: od 05:00 hodiny do 22:00 hodiny.
g) Prevádzkovanie diskotéky je možné len v piatok a sobotu v rozmedzí od 12:00
hodiny do 04:00 hodiny za predpokladu, že priestory diskotéky budú zabezpečené
tak aby spĺňali podmienky v zmysle príslušných právnych predpisov a nenarúšali
pokoj, verejný poriadok a životné prostredie.
h) Počas novoročných osláv, t.j. v noci z 31. 12. na 01. 01., prevádzková doba
všetkých prevádzok obchodu a služieb je na území mesta Veľký Meder
neobmedzená.
i) V prípade, že mesto Veľký Meder je usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom
spoločenskej alebo kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je aj hudobná produkcia,
prevádzková doba nie je obmedzená.

2) Podnikateľ je povinný písomne oznámiť mestu prevádzkový čas podľa § 3 ods. 1 tohto
VZN a to najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne. K oznámeniu
o prevádzkovom čase mesto nevydáva stanovisko. Podnikateľom oznámený
prevádzkový čas sa stáva pre neho záväzným.
3) Písomné oznámenie podľa § 3 ods. 2 tohto VZN musí obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania
(fyzická osoba),
- názov prevádzkarne, súpisné číslo budovy a orientačné číslo vchodu
- zameranie prevádzky (predmet podnikania, rozsah služieb a sortimentnú skladbu),
- prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa.
4) Prílohou oznámenia, ktoré je podnikateľ povinný predložiť sú:
a) Živnostenské oprávnenie prípadne iný doklad na podnikanie,
b) Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
5) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho podnikateľskej činnosti
v prevádzkarni na území mesta nedochádzalo k rušeniu pokoja v dobe od 22:00
hodiny do 06:00 hodiny a narušeniu verejného poriadku ani k narúšaniu životného
prostredia znečisťovaním a poškodzovaním bezprostredného okolia prevádzkarne.
6) Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich
prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer
a noc ustanovené vykonávacím predpisom.3

§4
Zmeny prevádzkového času
1) Oznámenie zmeny prevádzkového času musí obsahovať náležitosti podľa § 3 ods.3
tohto VZN.
2) Mesto môže oznámený prevádzkový čas z úradnej moci zmeniť rozhodnutím, ak
vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k narúšaniu úrovne zásobovania, verejného
poriadku a podmienok zdravého životného prostredia občana mesta (napr.
prekračovanie stanoveného limitu hlučnosti podľa platných právnych predpisov,
prašnosťou a pod.)
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§27 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

§5
Dočasná zmena prevádzkového času
1) Jednorazové (najviac dvojdňové) skrátenie a predĺženie prevádzkového času, alebo
uzavretie prevádzky pre verejnosť (uzavretá spoločnosť) z dôvodu konania
spoločenských akcií v prevádzkarni (napr. svadby, stužkové, životné jubileá, plesy,
hudobné a tanečné produkcie, koncerty a pod.) je podnikateľ povinný písomne
oznámiť mestu najneskôr 3 dni pred začatím konania 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 udržiavanie verejného poriadku, hlavne za rušenie nočného pokoja.
§6
Zrušenie prevádzkarne
1) Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu najneskôr do
siedmych dní po zrušení prevádzkarne.

§7
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
- príslušníci mestskej polície mesta Veľký Meder
- zamestnanci mestského úradu na základe osobitného splnomocnenia primátorom
mesta Veľký Meder.
2) Za porušenie ustanovení tohto VZN podľa osobitného zákona 4 môžu byť fyzické
osoby postihnuté uložením pokuty do výšky 33,- EUR príslušníkmi Mestskej polície
vo Veľkom Mederi.
3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
VZN môže mesto podľa osobitného zákona5 uložiť pokutu do výšky 6.638,- EUR.
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Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.
§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto nariadenia, ktorým sa upravujú pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľký Meder sa zrušuje
Všeobecné záväzné nariadenia č. 96 zo dňa 01.06.2009 a č. 113 zo dňa 16.05.2011.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta
Veľký Meder

