Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľké Kapušany č. 157/2019 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6
ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany (ďalej len „nariadenie“).
Čl. 1
Účel nariadenia
1) Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Veľké Kapušany, okrem času predaja a poskytovania služieb na trhových
miestach.
2) Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré
prevádzkujú na území mesta Veľké Kapušany prevádzkarne obchodu alebo služieb.
3) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa prihliada na
uspokojenie potrieb obyvateľov a na požiadavky podnikateľov.

Čl. 2
Všeobecná prevádzková doba
Za účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľov mesta a poskytovania služieb obyvateľom mesta sa určuje všeobecná prevádzková doba pre obchodné prevádzky a prevádzky
služieb v časovom rozmedzí 06.00 – 22.00 hod..
Čl. 3
Osobitná prevádzková doba
1) S ohľadom na osobitosti niektorých obchodných prevádzok a prevádzok služieb sa
odchýlne od všeobecnej prevádzkovej doby určuje v konkrétnych typoch prevádzok
prevádzková doba nasledovne:
v prevádzkach umiestnených v bytových domoch: pondelok – štvrtok, nedeľa: 06.00
– 22.00 hod.,
piatok, sobota : 08.00 – 00.00 hod.,
b) v kasínach a herniach: 10.00 – 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
a)
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c) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby (reštaurácie, bary, pivárne, krčmy),
ak sú tieto prevádzky po 22.00 hod. priestorovo zavreté bez hudobnej produkcie
mimo prevádzky a bez exteriérového sedenia po 22.00 hod. ( platí len v prípade, ak
sa prevádzková doba neurčuje podľa písm. ods. 1 písm. a)):
pondelok – štvrtok, nedeľa: 06.00 hod. – 00.00 hod.,
piatok – sobota:
06.00 hod. – 03.00 hod.
2) Prevádzková doba nie je obmedzená v nasledujúcich typoch prevádzky:
a) v ubytovacích zariadeniach,
b) na čerpacích staniciach pohonných hmôt bez exteriérového sedenia po 22.00 hod.
a v autoumyvárňach,
c) v lekárňach,
d) v prevádzkach poskytujúcich služby pre uzavretú spoločnosť v súlade
s oznámením podľa čl. 4 ods. 2. Neobmedzená prevádzková doba platí pre danú
prevádzku v deň začatia poskytovania služby pre uzavretú spoločnosť do 06.00
hod. nasledujúceho dňa, potom platí prevádzková doba pre daný typ prevádzky.
3) Prevádzková doba nie je obmedzená počas doby od 22.00 hod. dňa 31. decembra
kalendárneho roka do 06.00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho roka.
4) Prevádzková doba určená pre jednotlivé prevádzky na piatok sa určuje aj na dni, ktoré
bezprostredne predchádzajú dňom pracovného pokoja.
Čl. 4
Oznamovacia povinnosť
1) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 10 dní pred jej otvorením a 5
dní pred zmenou prevádzkovej doby písomne oznámiť mestskému úradu jej
prevádzkovú dobu.
2 ) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 5 dní pred zmenou
prevádzkového času podľa čl. 3 písm. d) písomne túto zmenu oznámiť mestskému
úradu.
2) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr v deň ukončenia prevádzky
túto skutočnosť písomne oznámiť mestskému úradu.

2

Čl.5
Prechodné ustanovenia
1) Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú
dobu prevádzky v súlade s týmto nariadením.

Čl.6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Týmto nariadením sa v plnom rozsahu, vrátane neskorších zmien, ruší „Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 148/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany“.
2) Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch sa uznieslo na tomto nariadení dňa
27.06.2019 nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Veľké
Kapušany.

PaedDr. Peter Petrikán
primátor mesta
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