Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 15/2003
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3) písm. h) zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR číslo 634/1992
Zb. o ochrane spotrebiteľa 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 na území Mesta
Komárno a jeho mestských častí (ďalej len „mesto“).
§2
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(1) Primátor pre zabezpečenie koordinácie podnikateľskej činnosti na území mesta určuje
prevádzkový čas pre fyzické a právnické osoby (ďalej len podnikateľ) podnikajúce v oblasti
obchodu a prevádzky služieb a pod..
(2) Podnikateľ požiada písomne aspoň 30 dní pred otvorením prevádzkárne alebo obchodu o
prevádzkový čas na oddelení územného rozvoja mestského úradu.
(3) Pri povoľovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa vychádza z potrieb
obyvateľov mesta a požiadaviek podnikateľov. Všeobecný prevádzkový čas
v prevádzkárňach obchodu, služieb, cestovného ruchu, letných záhradách a terasách
v reštauráciách a bufetoch a pod. sa určuje od 6,00 hod. do 22,00 hod.
(4) V prípade prevádzkární s navrhovaným časom po 22,00 hod. primátor určí prevádzkový čas
na skúšobnú dobu 3 mesiace. Ak sa počas tejto skúšobnej doby vyskytnú opodstatnené
sťažnosti od občanov, štátnych úradov alebo mestskej polície, primátor vydá rozhodnutie, v
ktorom určí iný prevádzkový čas. Do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
platí pre prevádzkáreň všeobecný prevádzkový čas.
(5) Po uplynutí skúšobnej doby, ak sa nevyskytnú opodstatnené sťažnosti od obyvateľov,
štátnych úradov alebo mestskej polície, primátor vydá nové rozhodnutie s určením doby
platnosti.
(6) Do doby nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia sa dodržiava všeobecný
prevádzkový čas.
(7) Primátor v prípade rušenia nočného kľudu, opodstatnených sťažností obyvateľov, štátnych
úradov alebo mestskej polície môže prevádzkový čas skrátiť.
(8) Povinnosťou podnikateľa je dodržiavať prevádzkový čas určený primátorom mesta.
(9) Žiadosti o jednorázové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania svadby,
stužkových slávností, banketu, uzavretej spoločnosti a pod. sa podávajú na oddelenie
územného plánu a architektúry mestského úradu a to najneskôr 3 pracovné dni pred
konaním akcie. V odôvodnených prípadoch sa môže jednorázové predĺženie
prevádzkového času zamietnuť.

§3
Uzatvorenie prevádzkárne
Prechodne bez ohlásenia mestskému úradu sa môže prevádzkáreň uzatvoriť na čas potrebný
(najviac 2 pracovné dni) len v prípade:
a) na vykonávanie inventarizácie,
b) živelnej udalosti,
c) havarijného stavu prevádzkarne alebo jej zariadenia,
d) smrti pracovníka, alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s náhlym ochorením
alebo úrazom rodinného príslušníka prevádzkárne, kde je len jedna pracovná sila, alebo v
súvislosti so zabezpečovaním pohrebu pri úmrtí rodinného príslušníka pracovníka
prevádzkárne.
§4
Povinnosti podnikateľa
(1) K žiadosti o vydanie rozhodnutia času predaja v obchode a času prevádzky služieb
podnikateľ predloží:
a) obchodné meno, sídlo, miesto podnikania
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne
c) navrhovaný prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa
d) záväzne stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb
a k umiestneniu prevádzky na území obce podľa § 4 ods. (3) písm. d) zákona o
obecnom zriadení.
(2) Na viditeľnom mieste v obchode alebo prevádzkárni vyložiť čas predaja prevádzkárne.
(3) Dodržiavať vydané rozhodnutie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb.
§5
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním VZN vykonávajú tieto orgány:
a) zamestnanci oddelenia územného rozvoja mestského úradu
b) mestská polícia
§6
Sankcie
(1) Mestská polícia, poverení pracovníci Mestského úradu Komárno kontrolujú dodržiavanie
tohto VZN.
(2) Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky, pri
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ktorých dochádza k porušovaniu ustanovení tohto VZN .
(3) Primátor mesta môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000
Sk2.
(4) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 000 Sk3.
(5) Pokuta je príjmom mesta.

§7
Záverečné ustanovenie
1

47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
13 ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 369/199b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3
47 zákona č. 372/1990 Zb.
2

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 27.11.2003.
(2) Zrušuje sa VZN číslo 13/2001 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta

