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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2009,  
o pravidlách času predaja v  obchode a času prevádzky služieb 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3) písm. i) a § 6 zákona SNR číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR číslo 250/2007 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.  o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je podrobnejšie upraviť 

podmienky o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len 
„prevádzkový čas“) na území Mesta Komárno a jeho mestských častí (ďalej len „mesto“) pri 
plnení úloh mesta na úseku ochrany spotrebiteľa1 a utváraní podmienok na zásobovanie mesta. 

 
§ 2 

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 
(1) Týmto VZN sa určuje prevádzkový čas pre fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len 

„podnikateľ“) podnikajúce v oblasti obchodu a služieb na území mesta. 
 
(2) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb je od 6,00 hod. do 22,00 

hod. 
 
(3) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače, 

tlačovín a v predajniach potravín je od 5,00 hod. do 20,00 hod.  
 
(4) Osobitný prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických 
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je 
časovo neobmedzená. 

 
(5) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania 

a v čerpacích staniciach pohonných hmôt je časovo neobmedzená. 
  
(6) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s reštauračnou a pohostinskou činnosťou 

umiestnených v lokalitách určených pre plochy občianskej vybavenosti a zmiešané plochy 
občianskej vybavenosti a bývania je od 06,00 hod. do 03,00 hod. 

 
(7) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s reštauračnou pohostinskou činnosťou, ktoré 

sú umiestnené v lokalitách určených pre bývanie  je od 06,00 hod. do 22,00 hod., platí teda   
všeobecný prevádzkový čas. 

 
(8) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s reštauračnou pohostinskou činnosťou, ktoré 

sú umiestnené v lokalitách určených pre bývanie určený podľa § 2 ods.6 a 7 môže byť 
predĺžený v odôvodnených prípadoch (napr. rodinné a spoločenské oslavy) pri dodržaní 
verejného poriadku a nočného kľudu podľa osobitného predpisu2.  

 
(9) Podnikatelia si určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN 

okrem dní, v ktorých je obmedzenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
upravené osobitným zákonom. 

 
                                                           
1 Zákon č. 250/2007 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov 
2 VZN Mesta Komárno č. 26/2008 o verejnom poriadku a čistote mesta 
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§ 3 
Osobitné ustanovenia 

 
 Povinnosti podnikateľov uvádzať prevádzkovú dobu na vhodnom a trvale viditeľnom 
mieste prevádzkarne, a pri dočasnom uzavretí prevádzkarne sú upravené osobitným 
predpisom3 

 
§ 4 

Kontrolná činnos ť 
 
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN vykonávajú tieto orgány: 
a)  mestská polícia 
b)  mestský úrad. 

 
§ 5 

Sankcie 
 
(1) Mestská polícia, útvar hlavného kontrolóra kontrolujú dodržiavanie tohto VZN. 
 
(2) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu podľa osobitných 

predpisov.4 
 
(3) Primátor mesta môže pri porušení tohto nariadenia uložiť právnickej osobe alebo fyzickej 

osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa osobitných predpisov 5. 
 
(4) Pokuta je príjmom mesta.  
 

§ 6 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 9. júla 2009.              
 
(2) Zrušuje sa VZN číslo 15/2003 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb v znení VZN číslo 25/2008. 
 
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2009. 
 
 

MUDr. Tibor Bastrnák 
       primátor mesta  

 
 

                                                           
3 § 15 zákona č.250/2007 Z.z. 
4 47 zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
5 13 ods. 9 písm. a) zákona SNR č. 369/199b.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 


