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N á v r h na u z n e s e n ie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u je
*

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo č. 10 /2013 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kolárovo - podľa predloženého
návrhu.

r u š í - n e r u ší
*

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kolárovo o pravidlách času predaja v obchode
a časuprevádzky služieb číslo: 4/2011, schválené MsZ v Kolárove dňa 28.03.2011.

Határozati

j a v a s l at

Gúta Város Képviselő-testülete
jóváhagyja - nem hagyja jóvá
*

Gúta Város 10/2013 sz., a város területén történő bolti árusítás és a szolgáltatásnyújtás
idejét szabályozó általános kötelező érvényű rendeletét az előterjesztett javaslat szerint

megszünteti - nem szünteti meg
*

Gúta Város Képviselő-testülete által 2011.3.28-án jóváhagyott 4/2011 sz., a város
területén történő bolti árusítás és a szolgáltatásnyújtás idejét szabályozó általános
kötelező érvényű rendeletet

D ô v o d o v á správa
Návrh VZN je vypracovaný v zmysle § 6 a § l l § a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – mesto určuje
„nariadením" pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
K úprave všeobecne záväzného nariadenia mesta Kolárovo č. 4/2011 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky dochádza na základe vyhodnotenia výsledkov v
skúšobnej dobe pre prevádzkovateľa: Koloman Gogh - CHANCE - MIS, adresa
prevádzkarne: Mierová 132, 946 03 Kolárovo - obchod s potravinami, otváracia doba:
pondelok - nedeľa: od 00.00 hod. do 24.00 hod. (Non-Stop) - viď. uznesenie MsZ zo dňa
05.08.2013 č. 624/2013.

Návrh všeobecne záväzného nariadenie mesta Kolárovo č. 10/2013
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove na základe § 6 a § 11 a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), a i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo
na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje :
a.) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kolárovo
b.) podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Kolárovo.
§2
Základné pojmy
1. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom pre účely
tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo
poskytuje služby.
2. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť
prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom
dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom.
3. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzková doba“) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva
predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
4. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie
časového rozpätia (doby) dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí čas, kedy sa
v prevádzkarni bude predávať tovar alebo prevádzkovať živnosť.
5. Osobitným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie
takého časového rozpätia pre neurčený a neurčitý okruh fyzických a právnických osôb,
ktoré majú na území mesta zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého sa
v prevádzkarni vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje podnikateľská
činnosť, druhovo vymedzené (avšak vopred konkrétne neurčené podnikateľské subjekty).

§3
Prevádzkarne na území mesta
1. Podnikateľ môže zriadiť prevádzkareň výlučne v priestoroch, ktoré sú na to stavebné
určené.
2. Prevádzkareň ako stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí,
prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene
spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom
rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné
prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, pričom na
konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.
3. Účel užívania stavby alebo zmena účelu užívania stavby nesmie byť v rozpore so záväznou
časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta.
4. Prevádzkarne z hľadiska funkčného členenia musia byť v súlade s platným územným
plánom sídelného útvaru a územnoplánovacími podkladmi, stavebným zákonom č. 50/76
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, vykonávacími vyhláškami a STN.
5. Mesto vzhľadom na povahu konania a jeho opodstatnenosť vydáva na podklade
územnoplánovacej dokumentácie mesta pre potreby konania stavebného úradu vyjadrenie k
funkčnému a účelovému využitiu prevádzky, pričom vyjadrenie vydáva mesto výlučne
v závislosti od regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
mesta alebo jej zón schválených osobitným VZN, ktorým sa schválila územnoplánovacia
dokumentácia mesta.
§4
Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a
v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.
príslušného dňa.
§5
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Denná prevádzková doba je časovo neobmedzená v prevádzkarňach :
Napr.:
a) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket
a hypermarket,
b) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
d) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
e) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne
potravín a rozličného tovaru (večierky),
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných
pomôcok a pod.)
2. 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 06.00 hod.
do 04.00 hod.

3. Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby
v čase hudobnej produkcie alebo v čase usporiadanie verejných kultúrnych podujatí
spojených s verejnou hudobnou produkciou je určená časom medzi 06.00 hod. do 04.00
hod.
4. Prevádzkarniam poskytujúcim reštauračné a pohostinské služby vrátane prevádzkarní
s integrovanou herňou – v časom rozmedzí medzi 06.00 hod. do 24.00 hod.
- v piatok a sobotu v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 04.00 hod.
5. Dňa 31.12 (Silvester) je prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na
území mesta Kolárovo neobmedzená.
§6
Jednorazové určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby možno výlučne :
a.) z dôvodu konania mimoriadnej akcie alebo neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú
spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.),
b.) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou
alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.),
2. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný ohlásiť mestu jednorazové predĺženie
prevádzkovej doby najneskôr 7 dní pred konaním takejto akcie (podujatia).
3. Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorazového predĺženia
prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
4. Mesto v prípade, že jednorazovému predĺženiu prevádzkovej doby nebránia žiadne
prekážky pri výkone samosprávy, vydá potvrdenie o skutočnosti, že uvedené predĺženie
prevádzkovej doby berie na vedomie a súhlasí s ním.
§7
Ohlásenie prevádzkovej doby
1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto
VZN.
2. V záujme riadneho plnenia si samosprávnej pôsobnosti mesta pri usmerňovaní
ekonomickej činnosti na území mesta, v záujme zachovania verejného poriadku na území
mesta, v záujme vedenia záznamov evidenčného charakteru a v záujme náležitej
všeobecnej informovanosti (napr. pri nakladaní s komunálnym odpadom a pod.),
3. Podnikateľ (prevádzkovateľ) predloží návrh prevádzkovej doby svojej prevádzkarne,
prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 7 dní pred zahájením činnosti prevádzkarne
alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne.

§8
Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodu konania v rozpore s VZN
1. Mesto v prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou
prevádzkarne, v prípade ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne
najmä zdravia a výchovy detí a mládeže alebo v prípade nedodržiavania určenej
prevádzkovej doby, vykoná náležité šetrenie, o čom vyhotoví úradný záznam.

2. Mesto v prípade zistenia stavu podľa ods. 1/ vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa alebo inú
zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy, v opačnom prípade
môže mesto uložiť sankciu podľa tohto VZN.
3. V prípade podstatného alebo opakovaného narušovania pokojného stavu obyvateľov mesta
činnosťou prevádzkarne najmä v čase nočného pokoja, ohrozovania bezpečnosti a zdravia
návštevníkov prevádzkarne, najmä zdravia a výchova detí a mládeže alebo v prípade
nedodržiavania určenej prevádzkovej doby, môže mesto v záujme zachovania verejného
poriadku a pokojného stavu obyvateľov mesta vydať s podporou príslušných ustanovení § 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto prevádzkarne na dobu určitú.
§9
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva :
- referát živnosti
- hlavný kontrolór
- mestská polícia
§ 10
Sankcie
Porušenie ustanovení tohto VZN je možné sankcionovať v zmysle osobitných predpisov.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší VZN mesta Kolárova č. 4/2011 schválené MsZ v Kolárove dňa 28.03.
2011 uznesením č. : 79/2011 A.1.

§ 12
Záverečné ustanovenie
1. Návrh VZN v rámci pripomienkového konania bol vyvesený na úradnej tabuli dňa
18.10.2013.
2. Mestské zastupiteľstvo v Kolárove sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa ............. uznesením č. .................. a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Kolárove , t.j. dňom.................
V Kolárove , dňa 18.10.2013
Árpád Horváth
primátor mesta

Ohlásenie jednorázového predĺženia prevádzkovej doby pre prevádzkareň
.................................................................................................................
Meno a priezvisko (u právnickej osoby obchodné meno)
....................................................................................................................................
Miesto podnikania ( u právnickej osoby sídlo)
Kontakt/číslo telefónu: ........................................ IČO: ..............................................
1. Adresa prevádzkarne:
.....................................................................................................................................
2. Predmet podnikateľskej činnosti:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Predĺženie prevádzkovej doby :
(Uviesť dátum a čas od kedy- do kedy)
Pondelok:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Utorok:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Streda:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Štvrtok:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Piatok:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Sobota:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Nedeľa:

dátum: .........................

čas od –do ..............................................

Dôvod jednorázového predĺženia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dňa: ...............................

.........................................
Podpis a pečiatka

Oznámenie času predaja/prevádzky resp. zmeny

...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko (u právnickej osoby obchodné meno)
.................................................................................................................................................
Miesto podnikania ( u právnickej osoby sídlo)
Kontakt/ číslo telefónu: .........................................................IČO: ...................................
1. Adresa prevádzkarne, dátum začatia činnosti prevádzkarne:
................................................................................................................................................
2. Predmet podnikateľskej činnosti:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Prevádzkový čas:
Pondelok: .........................................................................................
Utorok:

.........................................................................................

Streda:

.........................................................................................

Štvrtok:

.........................................................................................

Piatok:

.........................................................................................

Sobota:

.........................................................................................

Nedeľa:

.........................................................................................

Dňa: ............................

Podpis a pečiatka žiadateľa: ...............................................

Zriadenie prevádzky - oznámenie

...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko (u právnickej osoby obchodné meno)
.................................................................................................................................................
Miesto podnikania ( u právnickej osoby sídlo)
Kontakt/ číslo telefónu: ..................................... IČO : .....................................................
1. Adresa prevádzkarne, dátum začatia činnosti prevádzkarne:
................................................................................................................................................
2. Predmet podnikateľskej činnosti:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dňa: ............................

Podpis a pečiatka žiadateľa: ...............................................

