Mesto Trstená v súlade s § 4 ods. 1 a ods. 5 písm. a) bod 3 a v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Trstená
Prvá časť
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) v prevádzkarňach
zriadených na území mesta Trstená subjektmi oprávnenými na podnikanie.
(2) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb a prevádzkarne
výrobných živností zriadených na území mesta Trstená, s výnimkou prevádzkarní, v
ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni
vykonávaná hlavná časť podnikateľskej činnosti a prevádzkareň je sprístupnená
verejnosti, t.j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru, alebo sú poskytované
služby.
b) Prevádzkarňou je priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť, a
na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele
užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru
alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu.1
c) Prevádzkarňou zameranou na organizovanie verejných akcií alebo podujatí s
prísluchovou hudbou alebo verejnou produkciou hudby je nočný bar, diskotéka,
tanečná zábava a pod.
d) Prevádzkarňou poskytujúcou reštauračné a pohostinské služby je reštaurácia,
bar, pub, diskotéka, vináreň, pizzéria, bistro, krčma, pohostinstvo, bufet, cukráreň,
rýchle občerstvenie a ďalšie prevádzkarne podobného charakteru, kde sa predávajú
jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste, vrátane predaja polotovarov alebo
doplnkového tovaru.
e) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na
základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá
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vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
predpisu.2
f) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
g) Prísluchovou hudbou je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
h) Verejnou produkciou hudby je živá hudba alebo hudba reprodukovaná technickým
zariadením určená najmä pre verejné kultúrne podujatia, tanečné zábavy, diskotéky a
iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, vrátane karaoke, koncertné vystúpenia
hudobnej skupiny, živá hudba na počúvanie, spev a pod.
i) Hluk pre účely tohto VZN je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci,
neprimeraný alebo škodlivý zvuk spôsobený činnosťou prevádzkarne.
j) Exteriérové sedenie je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného,
kaviarenského, pohostinského alebo cukrárenského charakteru zriadených pri
prevádzkarňach a sú súčasťou prevádzkarne.
Čl. 3
Základné povinnosti podnikateľov
(1) Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami
tohto VZN a túto oznámia mestu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne. V oznámení
prevádzkovej doby podnikatelia uvedú
a) údaje o podnikateľovi: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, telefónne
číslo a
b) údaje o prevádzkarni: názov, adresu, druh podnikateľskej činnosti prevádzkovanej v
prevádzkarni, deň začatia prevádzkovania prevádzkarne, prevádzkovú dobu
prevádzkarne a prevádzkovú dobu exteriérového sedenia, ak je zriadené.
(2) Podnikateľ zodpovedá za dodržiavanie prevádzkovej doby, ktorú pre prevádzkareň určil.
Druhá časť
Čl. 4
Prevádzková doba
(1) Všeobecná prevádzková doba je určená od 06:00 hod. do 22:00 hod.
(2) Prevádzková doba v prevádzkarňach zameraných na organizovanie verejných akcií
alebo podujatí s prísluchovou hudbou alebo verejnou produkciou hudby ak sú:
a) umiestnené v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami určenými na
bývanie, resp. so stavbami, v ktorých sa nachádzajú priestory na bývanie, alebo
b) umiestnené v nebytových priestoroch, ktoré sa priamo nachádzajú v stavbe
bytového domu, resp. v stavbe nebytovej budovy, kde sa nachádzajú priestory určené na
bývanie
je od 06:00 hod. do 22:00 hod.
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(3) Prevádzková doba v prevádzkarňach zameraných na organizovanie verejných akcií
alebo podujatí s prísluchovou hudbou alebo verejnou produkciou hudby, ak nejde o
prevádzkarne uvedené v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku je v dňoch od nedele do
štvrtka v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod. a v dňoch z piatka na sobotu a zo
soboty na nedeľu od 06:00 hod. do 03:00 hod.
(4) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské
služby s prísluchovou hudbou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou je od 06:00
hod. do 24:00 hod.
(5) Prevádzková doba exteriérových sedení je od 06.00 hod. do 22:00 hod.
(6) Prevádzková doba je časovo neobmedzená v prevádzkarňach:
a) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket a
hypermarket,
b) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania (hotel,
iné ubytovacie zariadenie),
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
d) s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
e) účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného
tovaru (večierky),
f) s predajom zdravotníckeho tovaru a poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne,
predajne zdravotných pomôcok a pod.)
g) určených na prevádzkovanie hazardných hier (špecializované herne a kasína)
(7) V rámci prevádzkového času stanoveného v tomto článku si prevádzkovateľ určí
prevádzkový čas pre každú prevádzkareň.
Tretia časť
Čl. 5
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Trstená vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) hlavný kontrolór,
c) mestská polícia.
Čl. 6
Sankčné opatrenia
(1) Mesto môže fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.3
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Čl. 7
Prechodné ustanovenia
(1) Prevádzková doba v prevádzkarňach určená podľa doteraz platného VZN zostáva v
platnosti ak je určená v rámci prevádzkovej doby určenej v článku 4 tohto VZN.
(2) Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorých prevádzková doba je určená mimo prevádzkovej
doby určenej v článku 4 tohto VZN, sú povinní prevádzkovú dobu upraviť podľa tohto
VZN do 30 dní odo dňa jeho účinnosti.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov
štátnej správy vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných
právnych predpisov.
(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 22. augusta
2019.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trstenej
dňa 10. septembra 2019.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a
na internetovej stránke mesta Trstená dňa 11. septembra 2019.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27. septembra 2019.
(6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Trstená.

PhDr. Ing. Magda Zmarzláková
primátorka mesta

