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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HURBANOVO Č. 44 

 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
 

Mestské  zastupiteľstvo v Hurbanove  na  základe  § 6, ods. 1 a  v súlade s  § 4, ods. 3, 
písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vydáva Všeobecne záväzné  nariadenie mesta  Hurbanovo o pravidlách času  predaja  
v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len VZN). 
 

§ 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné  nariadenie  podrobnejšie upravuje  podmienky o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb v katastrálnom území mesta. 
2. Mesto v rámci svojej pôsobnosti: 
 

- sleduje a vyhodnocuje úroveň uspokojovania potrieb obyvateľov 
- navrhuje a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadneho a plynulého 

zásobovania spotrebiteľov a opatrenia na zabezpečenie poskytovania služieb 
- vedie evidenciu fyzických a právnických osôb, ktoré majú predajňu 

(prevádzku) na území mesta. 
 

§ 2 
Čas predaja a poskytovania služieb 

 
1. Mesto povoľuje predajný a prevádzkový čas  predajní a prevádzok určených  pre styk 

so zákazníkmi. 
2. Podnikateľ písomne  požiada 30 dní pred otvorením obchodu alebo prevádzky 

oddelenie regionálneho rozvoja o schválenie  predajného (prevádzkového) času. 
3. Pri  povoľovaní  času predaja  v obchode  a času  prevádzky služieb sa postupuje v 

súlade  s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby obyvatelia mali možnosť 
obstarať si nákupy a služby  v  pracovnom i mimo pracovnom  čase a aby  
podnikatelia  - fyzické a právnické  osoby - uspokojovali ich potreby na území mesta. 
Predajný a prevádzkový čas musí vychádzať z toho, aby boli v maximálnej miere 
uspokojované  potreby obyvateľov, ale aj oprávnené požiadavky podnikateľských 
subjektov. 

4. Všeobecný  predajný (prevádzkový) čas v predajniach, v prevádzkach poskytujúcich 
služby, cestovný ruch, v reštauráciách, letných záhradách, terasách, bufetoch a pod. sa 
určuje od 6.00 do 22.00 hod. 

5. Výnimky  zo  všeobecného času  predaja  (prevádzky)  povoľuje primátor  mesta, ak je 
to v záujme mesta, resp. obyvateľov mesta. 

6. V prípade rušenia  nočného kľudu, oprávnených  sťažností  obyvateľov, štátnych  
úradov alebo mestskej polície,  mesto určí predajni (prevádzke)  iný predajný  
(prevádzkový) čas. Do doby nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia platí pre 
predajňu (prevádzku) všeobecný prevádzkový čas. 

7. Žiadosti o jednorázové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania svadby, 
stužkových slávností, banketu, uzavretej spoločnosti a  pod. sa podávajú na oddelenie  
regionálneho rozvoja MsÚ najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie. V 
odôvodnených prípadoch sa môže jednorázové predĺženie prevádzkového času 
zamietnuť. 
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§ 3 
Povinnosti podnikateľa 

 
1. K žiadosti o vydanie rozhodnutia času predaja v obchode a času prevádzky predložiť: 
 

- fotokópiu živnostenského oprávnenia  (koncesnej listiny) 
- obchodné meno, sídlo a miesto podnikania 
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť predajne (prevádzky) 
- návrh predajného (prevádzkového) času určeného pre spotrebiteľa 

 
2. Na viditeľnom mieste v obchode (v prevádzke) vyložiť schválený čas predaja 

(prevádzky). Taktiež pri  dočasnom uzavretí  predajne  (prevádzky)  uviesť začiatok a 
koniec uzavretia. 

3. Dodržiavať vydané rozhodnutie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb. 
 

§ 4 
Dočasné uzavretie a zrušenie predajne (prevádzky) 

 
1. Dočasne bez ohlásenia mestskému úradu možno uzavrieť predajňu (prevádzku) na čas 

nevyhnutne potrebný (najviac 2 dni) len v prípade: 
 

- na vykonávanie inventarizácie 
- živelnej udalosti 
- havarijného stavu predajne (prevádzky) alebo jej zariadenia 
- smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s náhlym 

ochorením alebo úrazom rodinného príslušníka predajne (prevádzky), ak ide o 
predajňu (prevádzku) s jedným pracovníkom, alebo v súvislosti so 
zabezpečovaním pohrebu pri úmrtí rodinného príslušníka pracovníka predajne 
(prevádzky). 

 
2. Vo všetkých ostatných prípadoch je podnikateľ vykonávajúci obchodnú činnosť 

povinný požiadať o povolenie dočasného uzavretia predajne (prevádzky) oddelenie 
regionálneho rozvoja MsÚ. 

 
§ 5 

Kontrolná činnosť 
 
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení VZN vykonávajú orgány:   
 

- poverené osoby mestského zastupiteľstva, 
- poverené osoby mestského úradu, 
- mestská polícia  

 
§ 6 

Sankcie 
 
1. Za porušenie  ustanovení tohto VZN môže primátor  mesta v zmysle § 13, ods. 8 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť 
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 000,- Sk.  

2. Orgány mesta  môžu za porušenie tohto nariadenia  uložiť pokutu v blokovom konaní 
do 500,- Sk alebo podať návrh na príslušný orgán na začatie priestupkového konania. 
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§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje MsZ v Hurbanove. 
2. Toto všeobecne  záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Hurbanove dňa 26. 2. 2003 uznesením číslo 23/2003-MZ. 
3. VZN  bolo  vyvesené  dňa  27. 2. 2003,  zvesené dňa  17. 3. 2003  a  nadobúda 

účinnosť dňom  14. 3. 2003. 
4. Zrušuje sa VZN č. 14/1994 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta. 
 
 
 

 
 

 
Ladislav Basternák 

primátor mesta  


