Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3) písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, povinnosti prevádzkovateľov
obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN.
(2) Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré
prevádzkujú na území mesta Komárno prevádzkarne obchodu a služieb.
(3) Toto VZN sa nevzťahuje na:
a) príležitostné trhy na území mesta Komárno a ambulantný predaj 1)
b) konanie verejných kultúrnych podujatí. 2)
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
(1) prevádzkareň – priestor na území mesta, v ktorom sa prevádzkuje určitá podnikateľská
činnosť a na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a
služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu alebo konkrétny druh služieb, 3)
(2) prevádzkovateľ - podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu,
(3) podnikateľ:
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 4)
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 5)
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,6)
(4) všeobecný prevádzkový čas – časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je
prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom za
účelom predaja tovaru alebo poskytovania služieb,
(5) osobitný prevádzkový čas – časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská
činnosť nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby,
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) VZN Mesta Komárno č. 28/2008, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno
§ 1 z.č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
3)
zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
4)
§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
5)
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
6)
napr. zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2)

(6) herňa - miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených,
špeciálne vybavených a zariadených na prevádzkovanie hazardných hier, v ktorej sa hrá
najmä na výherných prístrojoch alebo technických zariadeniach obsluhovaných priamo
hráčmi, herňa musí byť umiestnená v oddelených priestoroch. Prevádzka herne sa riadi
prevádzkovým poriadkom herne, 7)
(7) letná terasa (exteriérové sedenie) - sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení
reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru zariadení
pred prevádzkarňami, ktoré je súčasťou určitej prevádzkarne vhodným spôsobom
ohraničené a to tak, aby bolo jasné, že prislúcha k danej prevádzkarni. Podmienky pre
vytvorenie letných terás na území mesta Komárno stanovuje osobitný predpis, 8)
(8) a) denný čas – časový úsek od 06.00 hod. do 18.00 hod.
b) večerný čas – časový úsek od 18.00 hod. do 22.00 hod.
c) nočný čas - časový úsek dňa od 22.00 hod. do 06.00 hod.,
(9) hluk - každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.9)
§3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

(1) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb je od 6,00 hod. do
22,00 hod.
(2) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s predajom potravín, nákupných centier,
supermarketov, hypermarketov a obchodných domov je od 5,00 hod. do 23,00 hod.
(3) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače
a tlačovín je od 5,00 hod. do 20,00 hod.
(4) Osobitný prevádzkový čas v herniach určených na prevádzkovanie
hazardných hier
prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je časovo
neobmedzený.
(5) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich služby ubytovacích zariadení
a zariadení hotelových služieb a v čerpacích staniciach pohonných hmôt je časovo
neobmedzený.
(6) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s reštauračnou a pohostinskou činnosťou,
ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami určenými na
bývanie a v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa priamo
nachádzajú v stavbe bytového domu, v ktorom sa nachádzajú priestory určené na
bývanie je od 06,00 hod. do 22,00 hod., platí teda všeobecný prevádzkový čas.
(7) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarniach s reštauračnou a pohostinskou činnosťou,
ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami
určenými na bývanie a v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré
sa priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, v ktorom sa nachádzajú priestory
určené na bývanie je od 06,00 hod. do 03,00 hod.
(8) Prevádzkový čas letných terás (exteriérových sedení) vo všetkých lokalitách mesta je
od 7.00 hod. do 22.00 hod.
––––––––––––––––––––––––––
7)

§ 2 písm. o) zák.č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN Mesta Komárno č. 5/2004, ktorým sa stanovujú podmienky pre vytvorenie letných terás na území mesta Komárno
9)
§ 2 písm. c) vyhl.č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
8)

(9) 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.
§4
Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času

(1) Prevádzkovateľ je povinný určiť prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami
tohto VZN okrem dní, v ktorých je obmedzenie času predaja v obchode a času prevádzky
služieb upravené osobitným zákonom 10) a takto určený prevádzkový čas dodržiavať.
(2) Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne upravuje
osobitný predpis. 11) Vzor oznámenia o zrušení prevádzkarne tvorí Prílohu č. 1 tohto
VZN.
(3) Podnikateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií je
povinný
zabezpečiť, aby vystavenie obyvateľov a ich prostredia negatívnym vplyvom
týchto faktorov bola čo najnižšia a neprekročila najvyššie prípustné hodnoty pre deň,
večer a noc ustanovené osobitným predpisom. 12)
(4) Každý podnikateľ je po 22,00 hod. povinný dodržiavať nočný kľud. Výnimky sú upravené
v osobitnom predpise. 13)

§5
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1) Prevádzkovatelia obchodov a služieb sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti
tohto VZN upraviť prevádzkový čas a vykonávať podnikateľskú činnosť na území mesta
Komárno v súlade s týmto VZN.
(2) Prevádzkový čas určený pred účinnosťou tohto VZN, ktorý je v súlade s prevádzkovým
časom prevádzkarne podľa § 3 tohto VZN, zostáva naďalej v platnosti.
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti podnikateľov vyplývajúce z iných
platných právnych predpisov 14) a všeobecne záväzných nariadení Mesta Komárno.15)
§6
Kontrola a sankcie
(1) Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) príslušníci Mestskej polície Komárno,
b) poverení zamestnanci Mesta Komárno,
c) hlavný kontrolór mesta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––10)

§ 94 zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
§ 15 zák. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov)
12)
vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
13)
§ 5 ods. 2 VZN mesta Komárno č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta
14)
napr. § 15 ods. 4 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov
15)
napr. VZN Mesta Komárno č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta
11)

(2) Za porušenie ustanovení tohto VZN právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na
podnikanie môže mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur. 16)
(3) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu podľa osobitného
predpisu. 17)
(4) Pokuta je príjmom mesta.
§7
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 13.12.2012.
(2) Zrušuje sa VZN číslo 10/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

V Komárne, dňa 13. 12. 2012.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

–––––––––––––––––––––––––––
16)
17)

§ 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Vyvesené:
Zvesené:

Príloha č. 1
Mestský úrad Komárno
Odbor územného rozvoja, výstavby
a správy majetku
Odd. územ. plánu a architektúry
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno
Vec: Oznámenie o zrušení prevádzkarne 1)

Obchodné meno a sídlo:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
IČO: .................................................................

DIČ: ..............................................................

Tel. kontakt: .................................................

mail- adresa:.................................................

Oznamujem zrušenie prevádzkarne:
..................................................................................................................................................
(názov, adresa a predmet činnosti)

ku dňu ......................................................

Reklamácie môže spotrebiteľ uplatniť:
Názov prevádzkarne a jej adresa:
....................................................................................................................................................
Osoba poverená vybavovaním reklamácií:
Meno a priezvisko:................................................. Adresa: .......................................................
Tel. kontakt: .................................................

Komárno, dňa......................................

mail adresa:.....................................................

....................................................
podpis a pečiatka

–––––––––––––––––––––––––––
1)
§ 15 ods. 4 zákona c. 250/ 2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov

