Mestské zastupiteľstvo Tvrdošín podľa § 4 ods. 3 písm. i), a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č 1/2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Tvrdošín a na území Oravíc
§1
Účel nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je
a) určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len „podnikatelia“)
a niektorých podmienok prevádzkovania obchodu a služieb,
b) ochrana obyvateľov pred rušením nočného pokoja,
c) zabezpečenie verejného poriadku na území mesta Tvrdošín.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie služieb na trhových
miestach.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. Prevádzkáreň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na ktorú bolo príslušným stavebným

úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby.
2. Podnikateľom je osoba:
a/ zapísaná v obchodnom registri,
b/ ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c/ ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,
3. Prevádzková doba je čas, kedy sú prevádzkárne sprístupnené spotrebiteľom k predaju príslušnej
obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb,
4. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je najmä bar, bistro, bufet, cukráreň, bagatéria, piváreň,
kaviareň, expreso, hostinec, kiosk, pizzéria, pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň, internetová
kaviareň, zariadenie verejného (závodného stravovania.
5. Denný čas je časové rozpätie od 06.00 – 22.00 hod. pre účely tohto nariadenia.
6. Nočný čas je časové rozpätie od 22.00 – 06.00 hod. pre účely tohto nariadenia.
7. Porušenie nočného kľudu je šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase.
8. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk1
9. Exteriérové sedenie je vonkajšie rozšírenie odbytovej plochy zariadení pohostinského a reštauračného
charakteru, zriadené pri stálych prevádzkach.
10. Uzavretá spoločnosť je skupina individuálne určených a pozvaných osôb zdržujúcich sa v prevádzkarni
so súhlasom prevádzkovateľa za účelom ich účasti na rodinných a priateľských posedeniach, firemných
akciách alebo stužkových slávnostiach a bez prístupu verejnosti.
11. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickým prístrojom, živá hudba alebo koncertné vystúpenie.
12. Obytné územia a plochy sú vyznačené časti v územnom pláne mesta Tvrdošín.
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§ 2, písm. c) vyhlášky 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

§3
Všeobecné pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Podnikateľ, ktorý prevádzkuje:
a) prevádzkareň s pohostinskou a reštauračnou činnosťou na Medvedzí, v Krásnej Hôrke, na sídlisku
Medvedzie, v Tvrdošíne okrem ulice Radničnej a Trojičného námestia, a v Oraviciach si v rámci
denného času ustanoví vlastnú prevádzkovú dobu v časovom rozpätí od 6.00 hod. do 23.00 hod.
b) prevádzkareň s pohostinskou a reštauračnou činnosťou v Tvrdošíne na ulici Radničnej a Trojičnom
námestí si v rámci denného a nočného času ustanoví vlastnú prevádzkovú dobu v časovom rozpätí:
- v dňoch nedeľa až štvrtok od 6.00 hod. do 23.00 hod.
- v dňoch piatok a sobota od 6.00 hod. do 01.00 hod.
c) maloobchod v predajni, prevádzkáreň v obchodných domoch, nákupných strediskách, s predajom
periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, si v rámci denného a nočného času ustanoví vlastnú
prevádzkovú dobu v časovom rozpätí od 5.30 – 23.00 hod.
d) prevádzkáreň služieb (napr. opravovne, kozmetika, pedikúra, kaderníctvo, holičstvo, fitnes...) si
v rámci denného a nočného času ustanoví vlastnú prevádzkovú dobu v časovom rozpätí od 6.00 – 23.00
hod.
e) prevádzkáreň poskytujúca pohostinské a reštauračné služby v ubytovacích zariadeniach (hotel,
penzión, ubytovňa) si v rámci denného a nočného času ustanoví vlastnú prevádzkovú dobu bez časového
obmedzenia
f) prevádzkáreň s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt si
v rámci denného a nočného času ustanoví vlastnú prevádzkovú dobu bez časového obmedzenia.
g) exteriérové sedenie na súkromnom alebo verejnom priestranstve si v rámci denného času ustanoví
vlastnú prevádzkovú dobu v časovom rozpätí od 6.00 hod. do 22.00 hod.
h) herňu, ktorá je určená na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami2
si v rámci denného a nočného času ustanoví vlastnú prevádzkovú dobu v časovom rozpätí:
- v dňoch nedeľa až štvrtok od 6.00 hod. do 23.00 hod.
- v dňoch piatok a sobota od 6.00 hod. do 01.00 hod.
2. Prevádzkovú dobu je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu najneskôr do 5 pracovných dní pred
otvorením prevádzkárne. K oznámeniu prevádzkového času doloží osvedčenie o spôsobilosti
prevádzkárne na prevádzku – kolaudačné rozhodnutie a ak sa jedná o nájom súčasne aj nájomnú zmluvu.
3. Predávajúci v prevádzkárni je povinný dodržiavať oznámený prevádzkový čas podľa ustanovení tohto
VZN.
4. Prevádzkovateľ prevádzkárne a exteriérového sedenia je povinný zabezpečiť, aby činnosťou prevádzky
nebo ohrozený alebo narušený verejný poriadok3.
5. Odseky 1-4 tohto paragrafu sa nevzťahujú na verejné lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne
zdravotných pomôcok4.
§4
Oznámenie a osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Za účelom evidenčného prehľadu, utváraní podmienok pre zásobovanie mesta a v záujme všeobecnej
informovanosti je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu prevádzkový čas alebo zmenu
2

Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4
§ 135 ods.1, písm.c) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotných pomôckach v platnom znení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
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prevádzkového času v súlade s ustanoveniami tohto VZN najneskôr do 5 pracovných dní pred otvorením
prevádzkárne, resp. zmene prevádzkového času v dvoch rovnopisoch.
Písomné oznámenie5 prevádzkového času, resp. zmeny prevádzkového času musí obsahovať (ďalej len
„oznámenie“):
Obchodné meno, IČO, miesto podnikania, názov prevádzkárne, adresa prevádzkárne, meno zodpovednej
osoby (prevádzkar), telef. kontakt, prevádzkovú dobu, podpis a odtlačok pečiatky.
Ak je oznámenie v súlade s ustanoveniami tohto VZN, mesto túto skutočnosť písomne potvrdí na
obidvoch rovnopisoch oznámenia a jeden rovnopis doručí podnikateľovi ktorý je povinný mať toto
oznámenie v prevádzke k nahliadnutiu kontrolného orgánu ustanoveného v tomto nariadení.
Ak oznámenie nespĺňa ustanovenia tohto VZN, mesto písomne upozorní podnikateľa na túto skutočnosť.
Oznámenie o jednorázovej zmene prevádzkového času z dôvodu uzavretej spoločnosti je podnikateľ
povinný doručiť najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením. O jednorázovej zmene
prevádzkového času z dôvodu uzavretej spoločnosti rozhoduje primátor mesta.
Ohlásenie jednorázovej zmeny z dôvodu konania verejného kultúrneho podujatia podlieha ustanoveniam
zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
Kontrolný orgán v prípade zistenia porušenia pravidiel ustanovených týmto VZN, vyzve podnikateľa, aby
upustil od konania, ktoré ohrozuje, alebo narúša verejný poriadok v meste.

§5
Exteriérové sedenie
1. V prípade, že podnikateľ hodlá zriadiť exteriérové sedenie (letná terasa) na verejnom priestranstve vo
vlastníctve mesta, predloží:
a) na odsúhlasenie a schválenie grafický návrh vonkajšieho sedenia
b) súhlasné stanovisko oddelenia výstavby k umiestneniu vonkajšieho sedenia.
2. Po splnení podmienok v bode č. 1 musí podnikateľ požiadať na predpísanom tlačive o užívanie verejného
priestranstva za účelom vyrubenia miestnej dane.
3. Požiadať o užívanie verejného priestranstva za účelom vyrubenia miestnej dane je povinný aj podnikateľ,
ktorý hodlá zriadiť exteriérové sedenie (letná terasa) na súkromnom pozemku.
§6
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Stavbu možno užívať len po vydaní kolaudačného rozhodnutia a na účel určený v kolaudačnom
rozhodnutí, príp. v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného
úradu o zmene v užívaní stavby. Mesto sa k umiestneniu prevádzky vyjadruje v rámci stavebného
konania.
2. Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.
3. Pred uvedením pracovných priestorov do prevádzky je podnikateľ povinný požiadať regionálny úrad
verejného zdravotníctva o posudok.
4. Podnikateľ je povinný označiť prevádzkáreň zvonku na vhodnom viditeľnom mieste údajmi podľa
osobitného predpisu6.
5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je podnikateľ povinný, na mieste kde je uvedená prevádzková doba,
označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím
prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
6. Podnikateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií je povinný
zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila najvyššie prípustné hodnoty pre deň,
večer a noc, ich objektivizáciu a hodnotenie7.
7. Zakazuje sa
a) prevádzka zdrojov hluku a vibrácií vrátane verejnej produkcie hudby po 22.00 hodine, ktorá
presahuje prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií ustanovené osobitným predpisom8,
b) používať hudobnú produkciu v exteriérovom sedení.

5

Oznámenie prevádzkového času, zmeny prevádzkového času tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 14 ods. 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
7
§ 17 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
Nariadenie vlády č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku infrazvuku a vibrácií.
6

§7
Zrušenie prevádzkárne
1. Pri zrušení prevádzkárne9 je predávajúci povinný informovať mesto o tom, kde a kto je povinný vyrovnať
záväzky voči spotrebiteľom, najmä, kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a o dátume zrušenia
prevádzkárne. Mesto je povinné tieto informácie poskytnúť na požiadanie spotrebiteľovi10
§8
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) mestská polícia
b) poverení zamestnanci mesta
§9
Sankcie
1. Za porušenie povinností stanovených týmto VZN ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný
poriadok11 môže mesto uložiť pokutu do 33 €.
2. Primátor mesta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do
6.638 €, ak:
a) poruší VZN v §§ 3, 4, 5,
b) neudržuje čistotu alebo poriadok na udržiavanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší
vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo
vyhradených miest12
§ 10
Spoločné a prechodné ustanovenia
1. Prevádzkovatelia prevádzok sú povinní v lehote do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť
prevádzkovú dobu podľa tohto VZN.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných predpisov13
§ 11
Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo:
- zverejnené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 11.4.2012
- zverejnené vyvesením na internetovej stránke mesta dňa 11.4.2012
- schválené uznesením MsZ v Tvrdošíne dňa 26.4.2012
- vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa 27.4.2012
- vyhlásené vyvesením na internetovej stránke mesta dňa 27.4.2012
- nadobudlo účinnosť dňa 12.5.2012

Ing. Ivan Š a š k o
primátor mesta

9

Tlačivo „Oznámenie o zrušení prevádzkovej doby“ tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
§ 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
§ 47 a 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
12
§ 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
13
Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Príloha č. 1 k VZN mesta Tvrdošín č. 1/2012

Obchodné meno: ......................................................................................................................................... ...................
IČO: ....................................... Miesto podnikania: .......................................................................................................
Mestský úrad v Tvrdošíne
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

1. Oznámenie prevádzkového času*
2. Oznámenie zmeny prevádzkového času*
Názov prevádzkarne: ......................................................................................................... ...............................................
Adresa prevádzkarne: .......................................................................................................................................................
Sortiment tovaru*, služieb* ..............................................................................................................................................
Meno zodpovednej osoby (prevádzkar) ......................................................................................... ...................................
Telefonický kontakt: .....................................................
PREVÁDZKOVÁ DOBA
obedňajšia prestávka

od –do:

od –do:

od –do:

Pondelok .......................................

...................................................

..............................................

Utorok

.......................................

...................................................

..............................................

Streda

......................................

...................................................

..............................................

Štvrtok

......................................

...................................................

..............................................

Piatok

.......................................

...................................................

..............................................

Sobota

.......................................

...................................................

..............................................

Nedeľa

......................................

..................................................

..............................................

*(nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum....................................
..................................................................
podpis a odtlačok pečiatky
Príloha: Kolaudačné rozhodnutie - osvedčenie o spôsobilosti prevádzkárne na prevádzku
Nájomná zmluva
Oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného predpisu
Dohodu o zabezpečení odvozu odpadu z podnikateľskej činnosti uzatvorenú s TS mesta Tvrdošín

MESTO TVRDOŠÍN
Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Číslo:
Vybavuje:

Mesto Tvrdošín potvrdzuje, že prevádzková doba je v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Tvrdošín a území Oravíc.
V Tvrdošíne, dňa .............20..
........................................................................................
(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)

Príloha č. 2 k VZN mesta Tvrdošín č. 1/2012

Oznámenie o zrušení prevádzkovej doby
Obchodné meno: ............................................................................................................................................................
IČO: ....................................... Miesto podnikania: ............................................................. ..........................................

Oznamujem Vám, že ku dňu .......................................................................
ruším prevádzkovú dobu v prevádzke1)
Názov prevádzkarne: ..........................................................................................................................................
Adresa prevádzkarne: .........................................................................................................................................
Sortiment tovaru*, služieb* ...............................................................................................................................
Meno zodpovednej osoby (prevádzkar) .............................................................................................................
Telefonický kontakt: .....................................................

Vyrovnať prípadné záväzky voči spotrebiteľom, uplatnenie reklamácie u :
1)

Meno a priezvisko (firma) ........................................................................................

Kontaktná adresa (sídlo firmy) ..................................................................................
....................................................................................................................................
Tel. číslo: ...................................................................................................................
Dátum zrušenia prevádzky ............................................................

V Tvrdošíne, dňa: .....................
.............................................................
pečiatka a podpis

1)

V prípade zrušenia prevádzky uviesť kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky

