MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BARDEJOV Č. …/ 2015
O URČENÍ
ENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY
SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA BARDEJOV

_________________________________________________________________________
V Bardejove 03/2015

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 18. 11. 2014 Mesto Bardejov obdŕžalo protest prokurátora č. Pd 46/14/7701-9 zo
dňa 06.11.2014 podľa ustanovenia § 22 odsek 1 písmeno a/ bod 2. zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Bardejov č. 95/2009 o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území mesta Bardejov. MsZ
Bardejov dňa 16.12.2014 po prerokovaní vyhovelo protestu prokurátora Okresnej prokuratúry
Bardejova a uložilo vypracovanie nového Všeobecne záväzného nariadenia o usmerňovaní
ekonomickej činnosti a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Bardejov.
Na základe uznesenia MsZ Bardejov č. 29/2014 zo dňa 16. 12. 2014 predkladáme tento
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Bardejov.
Navrhované VZN nebude mať vplyv na zvýšenie rozpočtu mesta.

Ing. Mikuláš SEREČUN
vedúci oddelenia

Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 3, písm. d), i) a podľa § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Bardejov.

Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Bardejov.

2.

Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Bardejov prevádzkarne obchodu a
služieb.
Čl. 2
ZÁKLADNÉ POJMY

1.

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzkový čas“) 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.

2.

Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie
určenie časového rozpätia (úseku) dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí dobu, kedy
sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť.

3.

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 v určenej lokalite mesta zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého
sa v prevádzkarni vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje živnosť.

4.

Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu
reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na
počúvanie, spev a pod..

5.

Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene
zdržuje na základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom oprávnenej osoby
(podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba).

6.

Nočným kľudom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie
zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta v záujme dosiahnutia
slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný kľud je od
22.00 hod. do 06.00 hod..

Čl. 3
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE
A ČASE PREVÁDZKY SLUŽIEB
V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom mesta
Bardejov sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový
čas“) nasledovne:
1. Pri určovaní prevádzkového času mesto vychádzalo z maximálne pružnej doby, aby boli
uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov a preto určuje
všeobecný prevádzkový čas v dňoch pondelok - nedeľa.
2. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach obchodu a služieb na území
mesta Bardejov sa určuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto
času si podnikateľ sám určí prevádzkový čas pre každú prevádzku.
3. Prevádzkarne otvorené po 22.00 h sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.
4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb Mesto Bardejov týmto nariadením ďalej
určuje :
a) v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním alebo
bez predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch bez hudobnej produkcie v
časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod., okrem piatka, soboty, kedy sa
prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa
b) Prevádzkový čas v prevádzkach:
poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
s predajom to varu a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných
hmôt,
s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu
supermarket a hypermarket,
s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne
potravín a rozličného tovaru (večierky),
s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne
zdravotných pomôcok a pod.)
je časovo neobmedzený.
c) v prevádzkach služieb na neverejných firemných a rodinných akciách pre uzavretú
spoločnosť do 24.00 hod. okrem :
svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod.
firemné večierky,
rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom
teplej stravy,
je prevádzkový čas časovo neobmedzený.
d) pre prevádzky rýchleho občerstvenia bez predaja a podávania alkoholu v čase od
06.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka, v ktorom sa prevádzkový čas určuje od 06.00
hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,
e) v prevádzkach, ktoré organizujú diskotéky /tanečné zábavy/ sa stanovuje od 06.00
hod. do 24.00 hod. okrem piatka, soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00
hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa,

prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby,
ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory (terasy a pod.), je pre časť takto
využívanej prevádzkarne určený v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod.,
v prevádzkarňach nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne v rozpätí od 06.00
hod. do 24.00 hod.,
g) prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami od
06.00 hod. do 04.00 hod.,
h) prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa
31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je
neobmedzený.
f)

5.

Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných
prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po
uplynutí prevádzkového času.

6.

Prevádzkový čas nad rámec všeobecne prevádzkového času môže mestské zastupiteľstvo
určiť konkrétnej prevádzke na základe žiadosti podnikateľa. K žiadosti o určenie takéhoto
prevádzkového času je potrebné priložiť nasledovné doklady:
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, resp. rozhodnutie o zmene užívania stavby).
Do doby prerokovania žiadosti a vydania rozhodnutia o nej môže byť prevádzkareň
otvorená v rozsahu všeobecného prevádzkového času.

Čl. 4
KONTROLA A SANKCIE
1. Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Mestská polícia
mesta Bardejov a poverení zamestnanci mesta.
2. 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.
3. Nedodržanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku
v zmysle osobitného zákona 1).
4. Za nedodržanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže mesto uložiť pokutu v zmysle osobitného zákona 2).

___________________________________________________________________________

1)
2)

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čl. 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov bolo schválené MsZ dňa
................... a nadobudlo účinnosť 15. dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli
MsÚ v Bardejov, t.j. ...................

MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor mesta

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 4 strany textu

