VZN

Č.

71/2009

o PRAVIDLÁCH

ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY
SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA LEOPOLDOV

Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku §4 ods. 1, ods.3
písm. h), i), n) a § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov.

Prvá čast'
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne zavazné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v prevádzkarniach určených k podnikateľskej činnosti subjektov
oprávnených na podnikanie na území mesta Leopoldov.

Čl. 2
Základné pojmy
(1) Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, 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.
.
(2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (d'alej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j.
v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru, alebo sú poskytované služby.
(3) 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 vykonáva poľnohospodársku
výrobu aje zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
(4) Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk
(5) Na účely tohto VZN deň trvá od 6.00 do 18.00 hod., večer trvá od 18.00 do 22.00 hod. a
noc trvá od 22.00 do 6.00 hod.
(6) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
(7) Za opodstatnenú sťažnosť sa považuje taká sťažnosť, ktorej prešetrením bolo
preukázateľne zistené porušenie zákona, právnych predpisov v súvislosti s obmedzením
alebo neuznaním práva a oprávneného záujmu sťažovateľa alebo iný nesprávny postup voči
sťažovateľovi aj vtedy, ak sa takéto porušenie preukázalo aspoň v jednom z viacerých
bodov sťažnosti alebo sa zistili konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžiadalo
zásah verejnej správy.
(8) Neopodstatnená sťažnosť je taká sťažnosť, pri ktorej sa nepotvrdili avizované
nedostatky ani porušenia zákonov či právnych predpisov ani v jednom bode sťažnosti.
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Čl. 3
(1) Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mesta Leopoldov sú upravené príslušným VZN.
(2) Zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na území mesta Leopoldov je
upravené príslušným VZN.
(3) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na
území mesta Leopoldov môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkarňach stavebne určených
ako herne a vymedzených podľa § 2 písm. o) zákona Č. 171/2005 Z.Z. o hazardných hrách.

Druhá časť
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
Čl. 4
(1) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06:00
hod. a 22:00 hod.
(2) Prevádzková doba v prevádzkarňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače
a tlačovín a v predajniach potravín je určená časom medzi 04:00 hod. a 22:00 hod.
s podmienkou, že mesto Leopoldov neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na
obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie
životného
prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne.
(3) Prevádzková doba v špecializovaných herni ach určených na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená časom medzi 08:00 hod. a
22:00 hod.
(4) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v
čerpacích staniciach pohonných hmôt a v obchodných domoch typu supermarket a
hypermarket je časovo neobmedzená.
5) Prevádzková doba v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní
s integrovanou herňou umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so
stavbami určenými na bývanie a v prevádzkarňach umiestených v nebytových priestoroch,
ktoré sa priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na
bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod a 22:00 hod.
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6) V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou
umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami určenými
na bývanie alebo v prevádzkarňach umiestnených
v nebytových priestoroch, ktoré sa
priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na
bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod. a 24:00 hod. v dňoch nedeľa,
pondelok, utorok, streda a štvrtok, v dňoch piatok a sobota medzi 06:00 hod. a 02:00 hod.
s podmienkou, že mesto Leopoldov neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na
obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie
životného
prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne.
(7) Prevádzkový čas exteriérového sedenia (letné terasy) počas letnej sezóny od 1.5. - 30.9.
je určený časom medzi 06:00 hod. a 21:00 hod. Ustanovenie tohto bodu sa vzťahuje na
všetky prevádzky, ktorých prevádzkový čas je určený podľa bodov 5 a 6 tohto článku.
(8) V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou s poriadaním verejných kultúrnych podujatí
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spojených s verejnou produkciou hudby je prevádzková doba určená časom medzi 08:00
hod a 02:00 hod. s podmienkou, že mesto Leopoldov neeviduje opodstatnenú sťažnosť
obyvateľov na obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie
životného prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne.
(9)
V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou s poriadaním verejných kultúrnych
podujatí spojených s verejnou produkciou hudby nachádzajúcich sa v priemyselnej zóne
v zmysle územného plánu mesta Leopoldov je prevádzková doba určená časom medzi
08:00 hod a 05:00 hod. s podmienkou, že mesto Leopoldov neeviduje opodstatnenú
sťažnosť obyvateľov
na obťažovanie
hlukom, porušovanie
verejného poriadku
a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne.
(10) Jednorazové predlženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej - uzavretej
spoločenskej akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkárne mestu najneskôr dva pracovné dni
pred konaním akcie. Doba predlženej prevádzkovej doby musí byt' v súlade s čl. 4 ods. 5. 6.
a 8.

Tretia časť
Čl. 5
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Leopoldov
vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) mestský úrad v Leopoldove - poverení zamestnanci,
. c) hlavný kontrolór,
d) poslanci mestského zastupiteľstva mesta Leopoldov v rozsahu svojich právomocí
daných zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Štvrtá čast'
Čl. 6
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území
mesta Leopoldov, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný
orgán v zmysle osobitných predpisov.
(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Č. 5712007 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov v znení neskorších dodatkov.
Čl. 7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MZ dňa 9.11.2009 nariadením číslo 1
s počtom hlasov 7:0:4 a nadobúda účinnosť dňa 11.12.2009

Vyvesené: 26.11.2009

Zvesené: 11. 12·
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