
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
o pravidlách času predaja v obchode

a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

, Mest~ Spišs~á Nová Ves podl'a § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie,
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky

služieb na území mesta Spišská Nová Ves.

§ l 
Predmet nariadenia

1. Týmto všeobecne zavazným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa určujú pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len "prevádzková doba") na území mesta
Spišská Nová Ves.

2. Toto nariadenie neurčuje:
a) prevádzkovú dobu trhových miest,
b) čas konania verejných kultúrnych podujatí.

§2
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Prevádzkarňou je priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spocivajuca
v predaji tovaru a poskytovaní služieb; prevádzkarňou pre účely tohto nariadenia môže byť iba
priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie
alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby na obchod a služby.

2. Prevádzkovateľom je:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri alebo
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo
c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov.

3. Prevádzkareň hazardných hier je herňa, miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu
súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných
hier; herňa musí byt' stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom.

4. Exteriérovým sedením je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou.

5. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, ne?ri~eraný== škodlivý zvuk,
ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom.



6. Nočným časom je časový úsek od 22,00 hod. do 6,00 hod. nasledujúceho dňa, ktorý je časovým
úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme
dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.

7. Susediacimi nehnuteľnosťami sú:
- susediace pozemky a stavby na nich, t.j. pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, na
ktorom sa nachádza prevádzkareň a stavby na týchto pozemkoch,
- susediaca stavba, t. j. aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom,
na ktorom sa nachádza prevádzkareň, ale jej užívanie môže byť prevádzkarňou dotknuté.

8. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (d'alej len "prevádzková doba") je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaný predaj tovaru alebo sú
poskytované služby konečným spotrebiteľom.

9. Uzavretou spoločnosťou je skupina individuálne určených a pozvaných osôb, zdržujúcich sa
v prevádzkarni na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa a bez prístupu verejnosti
(rodinné oslavy, svadby, firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.).

10. Všeobecnou prevádzkovou dobou je prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa od 6,00
hod. do 22,00 hod.

§ 3
Osobitná prevádzková doba

1. Prevádzková doba v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín sa
určuje v rozpätí od 5,00 hod. do 22,00 hod.

2. Prevádzkarne s časovo neobmedzenou prevádzkovo u dobou sú:
a) prevádzkarne poskytujúce služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa),
b) prevádzkarne poskytujúce predaj tovaru a služieb na čerpacích staniciach pohonných hmôt

a v motorestoch,
c) prevádzkarne s predajom tovaru a poskytovaním služieb vobchodných centrách typu

supermarket a hypermarket,
d) prevádzkarne, ktoré tvoria súčasť stáleho divadelného a koncertného komplexu slúžiaceho

na kultúrne vyžitie občanov, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami na bývanie,
e) lekárne.

3. V prevádzkarniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov alebo technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi podľa zákona Č. 171/2005
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vrátane ich súčastí (poskytujúcich len doplnkové služby), sa prevádzková doba určuje v rozmedzí
od:
a) v častiach mesta s prevládajúcou funkciou obchodu a služieb (Letná 6,00 hod. - 5,00 hod.

ulica, Zimná ulica, Radničné námestie, Štefánikovo námestie 1 - 10,
ulica Odborárov, ulica J. Fabiniho, Lipová ulica (obchodné centrum),
Šafárikovo námestie (obchodné centrum), Mlynská ulica (obchodné
centrum)

b) v ostatných častiach sa prevádzková doba určuje podľa § 3 ods. 5
tohto nariadenia
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4. V reštauračných a pohostinských zariadeniach v častiach mesta s prevládajúcou funkciou
obchodu a služieb (Letná ulica, Zimná ulica, Radničné námestie, Štefánikovo námestie 1 - 10,
ulica Odborárov, ulica 1. Fabiniho, Lipová ulica (obchodné centrum), Šafárikovo námestie
(obchodné centrum), Mlynská ulica (obchodné centrum) sa prevádzková doba určuje v rozmedzí
od:
a) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch pnamo 6,00 hod. - 24,00 hod.

priľahlých so stavbami určenými na bývanie pondelok - štvrtok
a v nedeľu
6,00 hod. - 2,00 hod.
piatok a sobota

b) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie 6,00 hod. - 3,00 hod.
sú priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie pondelok - štvrtok

a v nedeľu
6,00 hod. - 4,00 hod.
piatok a sobota

5. V reštauračných a pohostinských zariadeniach v ostatných častiach mesta (neuvedené v ods. 4)
sa prevádzkový čas určuje v rozmedzí od:
a) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa 6,00 hod. - 22,00 hod.

nachádzajú priamo v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú
priestory určené na bývanie

b) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch priamo 6,00 hod. - 22,00 hod.
priľahlých so stavbami určenými na bývanie

c) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie 6,00 hod. - 24,00 hod.
sú priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie pondelok - štvrtok

a v nedeľu
6,00 hod. - 2,00 hod.
piatok a sobota

6. Prevádzkový čas v zariadeniach sezónneho exteriérového poskytovania služieb pred
prevádzkarňou ("letné terasy") sa určuje v rozmedzí od:
a) umiestnenie na Letnej ulici na spevnených plochách priľahlých

k objektom orient. č. 26 - 78 a situovaných smerom k Radničnému
námestiu a na Radničnom námestí podľa prevádzkovej doby platnej
pre prevádzkareň

b) umiestnenie na Letnej ulici neuvedené v písm. a) 9,00 hod. - 22,00 hod.
c) v ostatných prípadoch 9,00 hod. - 22,00 hod.

7. Prevádzkový čas reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta sa vo veľkonočnú
nedeľu, 26. a 31. decembra určuje ako v piatok a sobotu podľa § 3 ods. 4 a 5 tohto nariadenia.

8. Ak pre jednotlivé druhy prevádzkarní nie je v tomto nariadení osobitne určená prevádzková
doba, platí časové rozpätie určené pre všeobecnú prevádzkovú dobu.

§4
Jednorazové predlženie prevádzkovej doby

1. Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje reštauračné a pohostinské zariadenie, ktoré nie je priamo
priľahlé so stavbami určenými na bývanie, môže jednorázovo predlžiť prevádzkový čas z dôvodu
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konania mimoriadnej a neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť do 4,00 hod.

2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť mestu Spišská Nová Ves (ďalej len "mesto") písomným
ohlásením jednorazové predlženie prevádzkovej doby najneskôr 5 pracovných dní pred konaním
takejto akcie. V ohlásení uvedie dôvod jednorazového predlženia prevádzkovej doby.

3. O jednorazovom predlžení prevádzkovej doby mesto vydá potvrdenie.

§ 5
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný mestu Spišská Nová Ves vždy najneskôr do 5 pracovných dní
písomne ohlásiť otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby
alebo zrušenie prevádzkarne na území mesta Spišská Nová Ves.

2. Prevádzkovateľ k ohláseniu prevádzkarne priloží:
a) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré osvedčuje, že predmet podnikateľskej

činnosti je v súlade so stavebným určením stavby, jej časti, predajného zariadenia príp.
pozemku,

b) ďalšie doklady preukazujúce právny vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň
nachádza.

3. V prípade, že ohlásenie prevádzkovej doby bude v rozpore s týmto nariadením, mesto oznámi
prevádzkovateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a vyzve ho na doplnenie, resp. opravu
ohlásenia.

4. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonku pri vstupe viditeľne vyznačiť prevádzkovú
dobu.

5. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod
prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".

6. Prevádzková doba prevádzkarne a potvrdenie prevádzkovej doby označené pečiatkou mesta,
musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

7. Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bola dodržiavaná prevádzková doba uvedená

v potvrdení prevádzkovej doby vydanom v súlade s týmto nariadením,
b) v prípade prevádzkarne otvorenej po 22,00 hod. v súlade s týmto nariadením zabezpečiť,

aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a verejného poriadku a hluk zo zariadení
a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory,

c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni,

d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

§ 6 
Spoločné ustanovenia

1. Dodržiavanie prevádzkovej doby určenej pre prevádzkareň podľa tohto nariadenia je záväzné
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pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí na území mesta Spišská Nová Ves zriadili prevádzkareň.

2. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré podnikateľ poveril, aby
v jeho mene a najeho zodpovednosť v prevádzkarni predávali tovar alebo poskytovali služby.

3. Porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v § 5 tohto nariadenia sa považuje za porušenie
tohto nariadenia.

§7
Prechodné ustanovenia

1. Rozhodnutia o prevádzkovom čase, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto nariadenia a sú
v súlade s jeho ustanoveniami, zostávajú v platnosti.

2. Podnikateľ, ktorého prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadením, je
povinný do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť a ohlásiť prevádzkovú
dobu podľa tohto nariadenia.

§ 8
Kontrolné orgány a sankcie

l. Kontrolnými orgánmi podľa tohto nariadenia sú príslušníci Mestskej polície v Spišskej Novej
Vsi a príslušníci Policajného zboru SR.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom je
správnym deliktom podľa zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Mesto Spišská Nová Ves v súlade so zákonom SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uloží pokutu za správny delikt do 6 638 eur.

§9
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné všeobecne
záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves Č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves z 12. 12.2013.

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Č. 4/2018 bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta Spišská Nová Ves od ll. 9. 2018.

3. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne zavaznom
nariadení na zasadnutí dňa 26. 09. 2018, pod Č. 518/2018; všeobecne záväzné nariadenie bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 28.9.2018 a nadobúda účinnosť dňom 15. 10.2018.

~f 
PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta
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