MESTO STRÁŽSKE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STRÁŽSKE
č. 2/2022
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU
PREVÁDZKY SLUŽIEB

Návrh VZN zverejnený dňa 7.2.2022.
VZN schválené dňa 24.2.2022 uznesením č. 265/2022.
VZN zverejnené dňa 28.2.2022 na úradnej tabuli v meste Strážske a webovom sídle

www.strazske.sk .

VZN zvesené z úradnej tabule dňa ..........................
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Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Strážske na základe § 6 a § 4 ods.5 bod 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Strážske o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb.
2. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Strážske.
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,
ktorí prevádzkujú na území mesta Strážske prevádzkarne obchodu a služieb.
Čl. II
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ písomne (tlačivo príloha č.1) oznámi mestu Strážske otvorenie prevádzky najneskôr
v deň otvorenia prevádzky s určením jej prevádzkovej doby.
2. Prevádzkovateľ písomne oznámi mestu každú zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzky
najneskôr ku dňu zmeny, alebo ukončenia činnosti.
Čl. III
Prevádzkový čas
1. Čas predaja v prevádzkach obchodu a čas prevádzky služieb je určený od pondelka do nedele ak nie
je v bode 2 tohto článku určené inak.
2. Prevádzkový čas je určený podľa charakteru prevádzky a v rámci tohto času si môže podnikateľ sám
určiť prevádzkový čas pre každú prevádzku (ďalej len „určený prevádzkový čas“):
a) obchodné prevádzky potravín

od 5.00 hod

do 22.00 hod

b) obchodné prevádzky priemyselného a zmiešaného tovaru

od 6.00 hod

do 22.00 hod

c) prevádzky poskytujúce služby občanom

od 6.00 hod

do 22.00 hod

d) obchodné prevádzky a prevádzky služieb - kaviareň, cukráreň, zmrzlináreň, vináreň, piváreň, bar,
krčma, bistro, bufet, rýchle občerstvenie vo všetkých prípadoch bez hudobnej produkcie (hlasná
reprodukovaná alebo živá hudba)
nedeľa - štvrtok
piatok a sobota

od 06.00 hod do 24.00 hod
od 06.00 hod do 01.00 hod.
nasledujúceho dňa
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e) reštaurácie
f)

od 08.00 hod

nočné podniky poskytujúce služby bez hudobnej produkcie

g) nočné podniky s hudobnou produkciou
len počas piatkov a sobôt

do 24.00 hod

od 20.00 hod do 04.00 hod
nasledujúceho dňa

od 20.00 hod 01,00 hod
nasledujúceho dňa

h) špecializované herne určené na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami
a videohrami
od 10.00 hod do 03.00 hod
nasledujúceho dňa
i)

j)

prevádzky:
• poskytujúce služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
• s predajom tovaru a poskytujúce služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
• s predajom tovaru a poskytujúce zdravotnícke služby (lekárne, predajne
zdravotných pomôcok a pod.)
časovo neobmedzený
prevádzky vykonávajúce kultúrne podujatia, spoločenské podujatia a akcie uzatvorenej
spoločnosti: svadby, stužkové slávnosti, plesy, zábavy, diskotéky, firemné večierky rodinné akcie
usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom teplej stravy a iné
nedeľa – štvrtok
piatok – sobota
deň pred dňom pracovného pokoja
31. decembra – Silvester

do 22.00 hod
do 03.00 hod
nasledujúceho dňa
do 03.00 hod
nasledujúceho dňa
do 6,00 hod
nasledujúceho dňa

s dodržaním podmienky uvedenej v článku III. bod 3.
k) prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, ktoré majú
zriadené sezónne exteriérové priestory (terasy a pod.), je pre časť takto využívanej prevádzkarne
prevádzkový čas určený
do 24.00
3. Prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa uskutoční podujatie podľa bodu 2 ods. j) tohto článku oznámi
Mestu Strážske (tlačivo príloha č. 2) usporiadanie podujatia mimo určenej prevádzkovej doby prípadne
aj usporiadanie podujatia s hudobnou produkciou najneskôr 7 dní vopred samostatne na každé
podujatie.
4. Prevádzkovateľ prevádzky otvorenej po 22.00 hodine a prevádzky, v ktorej sa uskutočňuje podujatie
podľa bodu 2 ods. j) tohto článku zabezpečí verejný poriadok a nočný kľud počas prevádzkových hodín
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a po celý čas uskutočnenia podujatia v prenajatých a vlastných, vnútorných a vonkajších priestoroch
prevádzky. Prevádzkovateľ zodpovedá za odstránenie znečistenia v okolí 50 metrov od prevádzky.
5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, verejný poriadok a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, pričom v prevádzkach prispôsobí svoju činnosť tak, aby sa
zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času.
6. V prípade akcie v uzatvorenej spoločnosti je prevádzkovateľ plne zodpovedný za dodržiavanie
verejného poriadku a nerušenie nočného pokoja po dobu konania akcie v prenajatých a vlastných,
vnútorných a vonkajších priestoroch prevádzky.

Čl. IV
Kontrola
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia a hlavný kontrolór
v rozsahu svojich zákonných kompetencií.
Čl. V
Sankcie a pokuty
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN môže Mestská polícia uložiť blokovú pokutu do výšky 33 Eur
a v správnom konaní primátora mesta do výšky 6638 Eur.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN sa nevzťahuje na verejné kultúrne podujatia v zmysle zákona o verejných kultúrnych
podujatiach, ktoré sú organizované inými subjektami ako sú trvalé prevádzky.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Strážskom na zasadnutí dňa 24.2.2022
uznesením č. 265/2022
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2020 o pravidlách predaja v obchode
a času prevádzky služieb.

V Strážskom, dňa 28.2.2022

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta
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Príloha č. 1
Žiadateľ:...............................................................................................................................................
IČO: .....................................................................................................................................................
/názov, adresa, telefónny kontakt/

Oznámenie o začatí prevádzkovania a oznámenie prevádzkovej doby

Názov prevádzky: .............................................................................................................................
Adresa prevádzky: ...........................................................................................................................
Druh poskytovaných služieb: ...........................................................................................................
Spôsob parkovania a zásobovania a parkovania motorových vozidiel: ...........................................
..........................................................................................................................................................
Dátum začiatku prevádzkovania: ....................................................................................................
Zodpovedný za prevádzku:...............................................................................................................
Prevádzková doba:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Od

Do

Prestávka

V Strážskom, dňa ...............................

.................................................
podpis žiadateľa
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Príloha č. 2
Žiadateľ:...............................................................................................................................................
/názov, IČO,adresa, telefónny kontakt/

Oznámenie o usporiadaní podujatia
Druh podujatia: /*hodiace sa zaškrtnite/
svadba
ples
diskotéka, zábava
firemný večierok
rodinná akcia
iné .............................................................
Usporiadateľ: ...........................................................................................................................................
Kontaktná osoba, tel. č.: ..........................................................................................................................
Názov a obsahové zameranie podujatia: ..................................................................................................
Dátum podujatia .......................................................................................................................................
Časové rozpätie podujatia od: .............................................. do: ............................................................
Miesto konania: ........................................................................................................................................
Kapacita miesta konania: ..........................................................................................................................
Predpokladaný počet účastníkov: .............................................................................................................

Usporiadateľ v zmysle § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších
predpisov zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie
poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie príslušných autorskoprávnych, daňových zdravotnohygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie dozoru štátnou
políciou.
V Strážskom, dňa ............................

..................................................
podpis žiadateľa(usporiadateľa) pečiatka
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