Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Veľké Kapušany
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
písm. g) a § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119 /2012
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Veľké Kapušany.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) na území mesta
Veľké Kapušany, povinnosti fyzických osôb oprávnených na podnikanie a
právnických osôb (ďalej len „podnikateľ) pri určovaní času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v prevádzkárňach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole
dodržiavania tohto VZN.
2. Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb Mesto Veľké Kapušany
vychádza z maximálne pružnej doby, aby boli uspokojené potreby občanov mesta
a požiadavky podnikateľov.
Článok 2
Základné pojmy
1. Prevádzkarňou pre účely tohto VZN je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na
ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele
užívania na obchod, služby, alebo na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru
alebo konkrétneho druhu služieb podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkarňou nie je priestor súvisiace s prevádzkovaním živnosti ani technické
a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace
s prevádzkovaním živnosti.
3. Podnikateľom pre účely tohto VZN je osoba:
a) zapísaná v obchodnom registri,
b) ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu.
4. Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
5. Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

6. Na účely tohto VZN deň trvá od 06.00 hod. do 18.00 hod., večer trvá od 18.00 hod. do
22.00 hod. a noc trvá od 22.00 hod. do 06.00 hod.
7. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je najmä denný a nočný bar, reštaurácia,
bistro, bufet, cukráreň, piváreň, kaviareň, pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň,
internetová kaviareň.
8. Rušením nočného pokoja je najmä šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom
čase.
9. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinnosti
a limitov stanovených osobitným predpisom1.
10. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením – nie je to napr. hudba určená na tanečnú zábavu, živá hudba alebo spev.
11. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na
základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ,
prevádzkovateľ poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr.
svadba, promócie, ples, školská zábava, posedenia pri iných rôznych príležitostiach).
Článok 3
Všeobecné podmienky
1. Mesto vydáva prevádzkovú dobu – stanovisko na základe písomného ohlásenia
podnikateľa o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb.
2. Podnikateľ je povinný ohlásiť písomnou formou mestu Veľké Kapušany prevádzkový
čas v zriadenej prevádzke (príloha č. 1) a to pred začatím činnosti prevádzky, ako aj
zmenu prevádzkového času (otváracie hodiny). Mesto stanovisko vydáva do 30 dní
odo dňa podania ohlásenia.
3. Písomné ohlásenie má obsahovať:
a) meno, resp. obchodné meno prevádzkovateľa,
b) IČO,
c) Sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie),
d) názov a adresu prevádzkarne, stanovisko príslušného stavebného úradu
e) prevádzkový čas (otváracie hodiny) s vyznačením prestávok,
f) účel využitia (konkrétny sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb).
4. K písomnému ohláseniu žiadateľ priloží:
a) fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu,
b) fotokópiu listu vlastníctva, alebo nájomnej zmluvy na priestor, v ktorom sa
nachádza prevádzka, so súhlasom vlastníka priestorov
c) fotokópiu rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na
uvedenie priestorov do prevádzky.
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Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí

5. Každá prevádzkareň na území mesta Veľké Kapušany musí byť označená spôsobom
ustanoveným osobitným predpisom2.
6. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.
7. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne 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.
8. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný informovať najneskôr 7 dní pred
zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči
spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume
zrušenia prevádzkarne. Podnikateľ o zrušení prevádzkarne zároveň informuje aj mesto
veľké Kapušany.
9. 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 noc3.
10. Pri zriadení prevádzky v meste Veľké Kapušany je podnikateľ povinný túto prevádzku
prihlásiť na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Článok 4
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecný predajný a prevádzkový čas na území mesta Veľké Kapušany sa stanovuje
nasledovne:
a) v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru
a v prevádzkach poskytujúcich služby je určený v rozmedzí od 05.00 hod. do
22.00 hod.
b) prevádzkový čas v predajniach typu „večierka“ je určený v rozmedzí od 05.00
do 24.00 hod.
c) prevádzkový čas v prevádzkach s predajom periodickej, neperiodickej tlače,
tlačovín je určený v rozmedzí od 05.00 do 22.00 hod.
d) prevádzkový čas v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby je určený
v rozmedzí od 08.00 hod. do 03.00 hod., v piatok a sobotu môže byť
prevádzková doba len v rozmedzí od 06.00 hod. do 03.00 hod.. Po 22.00 hod.
je povolená iba prísluchová hudba.
e) prevádzková doba letných terás môže byť len v rozmedzí od 06.00 hod. do
22.00 hod.
f) prevádzkovanie diskotéky, resp. hudobnej produkcie v prevádzkarni v obytnej
zóne je zakázané, výnimka je možná len v piatok a sobotu v rozmedzí od 12.00
hod. do 04,00 hod. – prevádzkovanie sa riadi osobitným predpisom3
2
3

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

g) prevádzkový čas v herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi je povolený v rozmedzí od 08.00 hod. do 03.00 hod.
h) prevádzkový čas na čerpacej stanici pohonných hmôt je povolený bez
obmedzenia
i) prevádzkový čas v prevádzkárňach poskytujúcich služby ubytovacích
zariadení a zariadení hotelových služieb je povolený bez obmedzenia.
2. Ak sa v prevádzkarní poskytujúcej pohostinské služby koná akcia uzavretej
spoločnosti, prevádzková doba nie je obmedzená.
3. Ak je Mesto Veľké Kapušany usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom
spoločenskej alebo kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je aj produkcia hudby v noci,
prevádzková doba nie je obmedzená.
4. 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.
5. Predĺženie času predaja v obchode a času prevádzky služieb môže na základe žiadosti
podnikateľa v odôvodnených prípadoch individuálnym súhlasom povoliť primátor
mesta.
6. Primátor mesta môže ohlásený alebo individuálne povolený čas predaja prevádzky
skrátiť, ak vplyvom činnosti prevádzky dochádza k preukázanému porušovaniu
verejného poriadku (alebo voči prevádzke bola podaná opodstatnená sťažnosť) alebo
činnosťou prevádzky dochádza k preukázateľnému porušeniu predpisov na ochranu
zdravia ľudí. Podnet na skrátenie času predaja/prevádzky môže dať každý, kto sa
o dôvode na skrátenie dozvedel.
7. Podnikateľ môže požiadať o zrušenie skrátenia času predaja/prevádzky ak preukáže,
že dôvody na skrátenie prevádzkového času pominuli.
Článok 5
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN je oprávnené vykonávať Mesto Veľké Kapušany,
pričom kontrola sa môže týkať len povolení, vydaných Mestom Veľké Kapušany.
2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta vykonáva
a) hlavný kontrolór mesta,
b) mestská polícia,
c) poverený zamestnanec MsÚ.
Týmto VZN nie je dotknutá kontrolná činnosť iných dozorných a kontrolných
orgánov4.
3. Primátor Mesta Veľké Kapušany môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v prípade, ak nedodržuje prevádzkovú dobu
určenú ustanoveniami tohto VZN. Pokuta je príjmom rozpočtu Mesta Veľké
Kapušany.
4

Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor mesta dozvedel
o porušení, najneskôr však do troch rokov od porušenia. Pri ukladaní pokút sa
prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
5. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľké Kapušany č. 119/2012 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľké Kapušany
schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch na svojom zasadnutí dňa
08.11.2012 uznesením č. 181.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom vo
Veľkých Kapušanoch. Účinnosť nadobúda 15 dňom po jeho vyvesení na úradnej
tabuli mesta Veľké Kapušany.

Veľké Kapušany 6.9.2012

Mgr. Peter Petrikán
primátor mesta

Vyvesené pred schválením dňa: 10.09.2012
Vyvesené po schválení dňa: 09.11.2012
Zvesené po schválení dňa: 26.11.2012

Príloha č. 1
Meno, priezvisko, IČO, sídlo prevádzky – fyzická osoba oprávnená na podnikanie
Názov, IČO, sídlo prevádzky – právnická osoba
Mesto Veľké Kapušany
Odbor organizačný a administratívny MsÚ
Sídl. L.N.Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany
Vec: O h l á s e n i e času predaja v obchode a času prevádzky služieb – prevádzkový čas
Meno a priezvisko žiadateľa .....................................................................................................
Obchodné meno: ..........................................................IČO: .....................................................
Adresa – sídlo: ............................................................................................................................
Názov prevádzky: .......................................................................................................................
Adresa prevádzkarne: ...............................................................................................................
Účel využitia: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefónne číslo prevádzky: ........................................................................................................
Ohlasujem Vám prevádzkový čas podľa VZN č. 119/2012 nasledovne:
Pondelok: ............................................................

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

Utorok: ................................................................

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

Streda: .................................................................

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

Štvrtok: ................................................................

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

Piatok: .................................................................

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

Sobota: ................................................................

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

Nedeľa: ...............................................................

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

Veľké Kapušany dňa ..............................

.................................................................
podpis podnikateľa

K žiadosti doložte:
1. LV majiteľa max. 3 mesiace starý
2. v prípade prevádzky v prenajatých priestoroch platnú nájomnú zmluvu
3. živnostenský list (výpis z obchodného registra)
4. kladný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach
Upozornenie: Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov poskytuje Mestu Veľké Kapušany súhlas so spracovaním všetkých v tejto listine
a prílohách uvedených osobných údajov dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v príp.
preukázateľ. porušenia zákona zo str. prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného
účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. MsÚ vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude
spracovávať plne v súl. s ust. zákona.

___________________________________________________________________________
Meno, priezvisko, IČO, sídlo prevádzky – fyzická osoba oprávnená na podnikanie
Názov, IČO, sídlo prevádzky – právnická osoba
Mesto Veľké Kapušany
Odbor organizačný a administratívny MsÚ
Sídl. L.N.Tolstého č. 1
079 01 Veľké Kapušany
Vec:O h l á s e n i e času predaja v obchode a času prevádzky služieb – prevádzkový čas
Meno a priezvisko žiadateľa .....................................................................................................
Obchodné meno: ..........................................................IČO: .....................................................
Adresa – sídlo: ............................................................................................................................
Názov prevádzky: .......................................................................................................................
Adresa prevádzkarne: ...............................................................................................................
Účel využitia: ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefónne číslo prevádzky: ........................................................................................................
Ohlasujem Vám prevádzkový čas podľa VZN č. 119/2012 nasledovne:
Pondelok: ............................................................

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

Utorok: ................................................................

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

Streda: .................................................................

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

Štvrtok: ................................................................

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

Piatok: .................................................................

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

Sobota: ................................................................

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

Nedeľa: ...............................................................

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

Veľké Kapušany dňa ..............................

.................................................................
podpis podnikateľa

K žiadosti doložte:
LV majiteľa max. 3 mesiace starý
v prípade prevádzky v prenajatých priestoroch platnú nájomnú zmluvu
živnostenský list (výpis z obchodného registra)
kladný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach
Upozornenie: Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov poskytuje Mestu Veľké Kapušany súhlas so spracovaním všetkých v tejto listine
a prílohách uvedených osobných údajov dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v príp.
preukázateľ. porušenia zákona zo str. prevádzkovateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného
účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. MsÚ vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude
spracovávať plne v súl. s ust. zákona.

