Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. 7/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Nová Baňa
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a), bod 3 a § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie ( ďalej len VZN).
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Nová Baňa, tak aby došlo k primeranej rovnováhe medzi požiadavkami
obyvateľov a podnikateľov, povinnosti podnikateľov obchodov a služieb pri určovaní
času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach, kontrolu
a sankcie za porušenie tohto nariadenia.
2. VZN sa nevzťahuje na prevádzkovú dobu trhových miest a herní.
3. VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na
vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území mesta
prevádzkarne obchodu a služieb.
Článok II.
Vymedzenie základných pojmov
1. Prevádzkarňou sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje
podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
2. Podnikateľom :
a) osoba, zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa
osobitného predpisu,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu a je zapísaná
v evidencii podľa osobitného predpisu.
3. Prevádzkovou dobou časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom.
4. Uzavretou spoločnosťou je skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni zdržuje na základe
pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú
účastníci akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (rodinné oslavy, svadby, firemné
akcie, školské akcie a pod.).

Článok III.
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecná prevádzková doba sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do
22.00 hod..
2. Podnikatelia si sami určia čas predaja v súlade so všeobecnou prevádzkovou dobou
a takto určený čas sú povinní dodržiavať.
3. Podnikatelia sú oprávnení prevádzkovať po 22.00 hod. prevádzky, ktorých predmetom

činnosti je pohostinská, reštauračná činnosť ako aj rýchle občerstvenie v spojení
s predajom na priamu konzumáciu vrátane prevádzok typu kaviareň, bar za
podmienky zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku tak, aby
činnosťou prevádzkarne nebolo rušené blízke okolie a hluk neprekročil najvyššie
prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory podľa osobitného predpisu.
Časovo neobmedzená doba je najmä v prevádzkarni:
a) čerpacích staníc pohonných hmôt,
b) služieb ubytovacích zariadení,
c) služieb poskytovaných uzavretej spoločnosti,
d) poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne).
Počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas v prevádzkarniach
na celom území mesta povoľuje neobmedzene.

Článok IV.
Oznamovacia povinnosť
1. Podnikateľ ohlási mestu prevádzkovú dobu prevádzkarne najneskôr v deň začatia
činnosti v prevádzkarni.
2. Oznámenie musí obsahovať (príloha k VZN):
a) obchodné meno zapísané v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom
osobitnom registri, IČO,
b) sídlo spoločnosti (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba)
c) presnú adresu prevádzkarne
d) dátum začatia činnosti prevádzkarne
e) zameranie prevádzkarne (predmet podnikania a sortimentná skladba)
f) prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
3. Zmenu prevádzkového času prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť
mestu najneskôr v deň jeho zmeny.
4. Ukončenie prevádzkovania .
5. K oznámeniu o prevádzkovej dobe a zmene prevádzkovej dobe mesto nevydáva
písomné stanovisko.
Článok V.
Kontrolná činnosť a sankcie
1.
a)
b)
2.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN a ukladať pokuty sú oprávnení:
príslušníci Mestskej polície mesta Nová Baňa,
Poverení zamestnanci mesta Nová Baňa.
V prípade porušenia tohto VZN môže Mesto Nová Baňa podnikateľovi uložiť pokutu
do 6.638,00 eur.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN je záväzné na území mesta pre všetky právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie.

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta v
lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
3. Toto VZN bolo schválené nariadením MsZ č.7/2020 zo dňa 16.9.2020 a účinnosť
nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 31.08.2020 do 16.09.2020
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. 7/2020 dňa 16.09.2020
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 21.9.2020 do 05.10.2020
Všeobecne záväzné nariadenie účinné od dňa 06.10.2020

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

OZNÁMENIE O PREVÁDZKOVEJ DOBE
•

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodné meno alebo názov (Priezvisko , Meno)*:
.......................................................................................................................................................
Sídlo/ miesto podnikania:
......................................................................................................................................................
IČO:
.......................................................................................................................................................
Údaje o prevádzkarni:
Zameranie prevádzkarne (predmet podnikania, sortimentná skladba):
.......................................................................................................................................................
Adresa
prevádzkarne:..............................................................................................................................
Otváracie hodiny:

Od

Do

Pondelok

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

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

Utorok

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

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

Streda

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

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

Štvrtok

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

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

Piatok

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

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

Sobota

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

Nedeľa

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

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkarne:...........................................................
Prevádzka otvorená / zatvorená ** od: .....................................

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

podpis
V Novej Bani, dňa: .........................

___________________________________________________________________________
* § 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov
** nehodiace sa prečiarknuť

