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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 123 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

na území mesta Hurbanovo  

 

 

Mesto Hurbanovo sa v súlade s § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a §  11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Hurbanovo (ďalej len nariadenie). 

 

 

I. ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 
 

Čl. 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 

(1) Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v 

prevádzkarňach zriadených na území mesta Hurbanovo, v ktorých vykonávajú 

podnikateľskú činnosť právnické a fyzické osoby podľa osobitných predpisov.1 

 

(2) Toto VZN sa nevzťahuje na tie prevádzkarne, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje 

iný orgán ako mesto podľa osobitných predpisov.2 

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 
 

(1) Podnikateľom pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,3  

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,4 

c) fyzická  osoba,  ktorá  vykonáva  poľnohospodársku  výrobu  a  je  zapísaná  podľa 

evidencie osobitného predpisu5. 

 

(2) Prevádzkarňou sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa 

uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovaru a poskytovaní 

služieb, a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi. 

 

(3) Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

 

 

 
(4) Za spotrebiteľa sa vo všeobecnosti považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

identifikuje svoje potreby a želania, robí nákup a následne disponuje produktom počas 

procesu spotreby. 

                                                           
1 zákon č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
2 napr. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
3 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
4 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
5 zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov 
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(5) Obytné územie sú plochy s prevládajúcou funkciou bývania, ktoré sú určené pre bytové 

domy a rodinné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, 

stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské 

ihriská. 

 

(6) Prevádzky nachádzajúce sa mimo obytného územia sú prevádzky nachádzajúce sa 

na území mesta (plochách) s prevládajúcou funkciou obchodu a služieb a jej priľahlých 

častiach mimo obytného územia - ulice:  

- Dolnopeterská (od železničného priecestia smer Svätý Peter) 

- Novozámocká 181 

 

(7) Nebytové  priestory  priamo  priľahlé so  stavbami   určenými  na  bývanie  sú  

priestory v akomkoľvek objekte, ktorý je stavebne spojený minimálne s jednou 

spoločnou stenou so stavbou určenou na bývanie. 

 

(8) Všeobecný prevádzkový čas je časovo ohraničená časť dňa, v medziach ktorej  je 

prevádzkovateľ v prevádzkarni oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť predajom 

tovaru alebo poskytovaním služieb spotrebiteľom. 

 

(9) Osobitný prevádzkový čas ja časové rozpätie, v medziach ktorého  je prevádzkovateľ 

v prevádzkarni oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo 

poskytovaním služieb spotrebiteľom nad rámec všeobecného prevádzkového času. 

 

(10) Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na 

základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, 

prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr. 

svadba, promócie, ples, smútočné posedenie a pod.). 

 

(11) Prevádzka spoločensky – zábavného charakteru je prevádzka spojená s hudobnou 

produkciou (diskotéka). 

 

(12) Ubytovacie zariadenie je budova alebo priestor, kde sa celoročne poskytuje za úhradu 

prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne 

ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť 

mesiacov v roku.6 

 

(13) Prevádzka s pohostinskou činnosťou je prevádzka, v ktorej sa spotrebiteľovi 

podávajú alkoholické nápoje na priamu konzumáciu. 

 

(14) Herňa je miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, 

špeciálne vybavených a zariadených na prevádzkovanie hazardných hier.7 

 

 

 

 

 

 
                                                           

6 § 2 písm. a) vyhlášky č. 277/2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovanie zariadenia pri ich 

zaraďovaní do kategórií a tried 
7 § 2 písm. o) Zákona č. 171/2005 Z.Z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Mesto Hurbanovo VZN č. 123 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Hurbanovo 

strana č. 4 

 

II. ČASŤ 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
 

Čl. 3 

Prevádzkový čas 
 

(1) Prevádzkový čas na území mesta Hurbanovo sa určuje nasledovne: 

 

a) všeobecný prevádzkový čas v prevádzkach obchodu a služieb: 
  

pondelok až nedeľa-. od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

 

b) osobitný prevádzkový čas:  časovo neobmedzený 

i. v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, 

ubytovňa), 

ii. v kasínach a špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 

obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a 

videohrami8, 

iii. v prevádzkach poskytujúcich predaj tovaru a služieb na čerpacích staniciach 

pohonných hmôt a v motorestoch, 

iv. v lekárňach 

v. 31.12. a 01.01. (Silvester) pre všetky prevádzkarne obchodu a služieb na 

území mesta Hurbanovo 

 

c) v prevádzkach predaja periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín (PNS) 

osobitný  prevádzkový čas: 
  

pondelok až nedeľa-. od 05.00 hod. do 22.00 hod. 

 

d) v prevádzkach, ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch, ktoré sa 

nachádzajú priamo v stavbe bytového domu osobitný prevádzkový čas: 
  

pondelok až nedeľa-. od 08.00 hod. do 22.00 hod. 

 

e) v prevádzkach, ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch priamo 

priľahlých so stavbami určenými na bývanie osobitný prevádzkový čas: 
  

pondelok až štvrtok, nedeľa-. od 08.00 hod. do 22.00 hod. 

piatok, sobota-.    od 08.00 hod. do 01.00 hod. 

 

f) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, ktoré sa 

nachádzajú v obytnom území, ale nie sú v nebytových priestoroch priamo 

v stavbe bytového domu alebo v  priestoroch priamo priľahlých so 

stavbami určenými na bývanie osobitný prevádzkový čas: 
  

pondelok až štvrtok, nedeľa-. od 06.00 hod. do 23.00 hod. 

piatok, sobota-.    od 06.00 hod. do 03.00 hod. 

 

g) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby a prevádzkach 

spoločensky – zábavného charakteru, ktoré sa nachádzajú mimo obytného 

územia osobitný prevádzkový čas: 
  

pondelok až štvrtok, nedeľa-. od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

piatok, sobota-.    od 06.00 hod. do 05.00 hod. 
                                                           

8 § 2 písm. o) Zákona č. 171/2005 Z.Z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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h) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v čase konania 

neverejnej spoločenskej akcie s uzavretou spoločnosťou, okrem prevádzok 

podľa písm. d) a e) osobitný prevádzkový čas: 
  

pondelok až štvrtok, nedeľa-. od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

piatok, sobota-.    od 06.00 hod. do 05.00 hod. 

 

i) v prevádzkach nočných klubov osobitný prevádzkový čas: 
  

pondelok až nedeľa-. od 18.00 hod. do 05.00 hod. 

 

Čl. 4 

Zriadenie prevádzkarne 
 

Prevádzkareň musí byť zriadená z hľadiska funkčného členenia a umiestnenia v súlade 

s platným územným plánom mesta a v súlade so stavebným zákonom a jeho vykonávacími 

vyhláškami. 

 

Čl. 5 

Ohlásenie prevádzkového času 
 

(1) Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí prevádzkový 

čas prevádzkarne. 

 

(2) Pre potreby evidencie prevádzkarní na území mesta a v záujme vzájomnej spolupráce 

podnikateľov, spotrebiteľov a mesta, podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzkarne 

je povinný oznámiť mestu Hurbanovo určenie prevádzkového času svojej 

prevádzkarne najneskôr 3 dní pred začiatkom činnosti prevádzkarne. 

 

(3) V oznámení podľa čl. 5 ods. 2 tohto nariadenia uvedie prevádzkovateľ tieto údaje: 

 obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania 

(fyzická osoba), 

 názov a adresu prevádzkarne,  

 sortimentné zameranie prevádzkarne (predmet podnikania, rozsah služieb), 

 prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa, 

 deň začatia činnosti prevádzkarne. 

 

Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

 

(4) Zmenu prevádzkového času prevádzkovateľ oznámi mestu Hurbanovo najneskôr 1 deň 

pred plánovanou zmenou prevádzkového času. 

 

(5) Prevádzkovateľ dbá o to, aby prevádzkovaním a činnosťou svojej prevádzky predaja 

alebo služieb nedochádzalo k narušovaniu verejného poriadku, predovšetkým: 

 aby bol dodržiavaný prevádzkový čas prevádzkarne, určený podľa čl. 3 tohto 

nariadenia, 

 aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného 

poriadku, 

 prispôsobením  činnosti  prevádzkarne  tak,  aby  sa  návštevníci  po  ukončení  

určeného prevádzkového času nezdržiavali v prevádzkarni. 

 

(6) Prevádzkovateľ pri organizovaní neverejnej spoločenskej akcie podľa čl. 3 ods. 1  

písm. h) tohto nariadenia označí prevádzkareň pri vstupe viditeľným oznámením: 
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„UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ,  prevádzkový čas OD ........... hod. - DO ........... hod.“. 

 

(7) Prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky oprávneným kontrolným orgánom podľa 

článku 7 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

                             

Čl. 6 

Zrušenie prevádzkarne 
 

(1) O zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný: 

a) 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, 

b) najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne písomne informovať mesto 

Hurbanovo o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä 

kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.  

 

Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

 

(2) Mesto je povinné na požiadanie poskytnúť informácie o zrušení prevádzky 

spotrebiteľovi.9 

 

Čl. 7 

Kontrola a sankcie 
 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) Mestská polícia Hurbanovo 

b) zamestnanci mestského úradu na základe písomného poverenia primátorom mesta 

Hurbanovo. 

 

(2) Kontrolný orgán v prípade zistenia porušenia pravidiel ustanovených týmto nariadením 

vyzve prevádzkovateľa,  aby  upustil  od  konania,  ktoré  ohrozuje  alebo  narúša  

verejný  poriadok v meste. 

 

(3) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môže byť prevádzkovateľ postihnutý 

uložením pokuty do výšky 33,- € osobami oprávnenými vykonávať kontrolu 

dodržiavania tohto nariadenia v zmysle ods. 1 tohto článku.10 
 

(4) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie môže obec podľa osobitého zákona uložiť pokutu do výšky 6.638,- €.11 

 

 

III. ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

Čl. 8 

Spoločné a prechodné ustanovenia 
 

(1) Rozhodnutia mesta o povolení prevádzkového času, vydané pred účinnosťou tohto 

nariadenia, strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

                                                           
9 § 15 ods. 4 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov 
10 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
11 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



Mesto Hurbanovo VZN č. 123 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Hurbanovo 

strana č. 7 

 

 

(2) Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorých prevádzková doba v súlade s ustanoveniami 

tohto nariadenia bude zmenená oproti prevádzkovej dobe platnej do nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia, nahlásia mestu Hurbanovu v zmysle čl. 5 ods. 2 tohto 

nariadenia zmenu prevádzkovej doby prevádzkarne alebo prevádzky najneskôr do 60 

dní od nadobudnutia jeho účinnosti. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Hurbanovo VZN č. 69 o povoľovaní prevádzkového času prevádzkovateľom 

vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarňach na území mesta 

Hurbanovo. 

 

Čl. 10 

Účinnosť 
 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Hurbanovo schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove dňa 

02.03.2017 uznesením č. 341/2017-MZ. 

 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia vyvesením na úradnej 

tabuli, t.j. dňa 24.03.2017. 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ildikó Basternáková 

primátorka mesta 

 


