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Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 v spojení s § 4 odsek 3 písm. 

i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. ........... zo dňa 28. apríla 2015 

o pravidlách určenia času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Dunajská Streda 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje  pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, povinnosti prevádzkovateľov obchodov 

a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach, 

kontrolu a sankcie za porušenie tohto nariadenia. 

(2)  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, 

ktoré prevádzkujú na území mesta Dunajská Streda prevádzkarne obchodu alebo služieb na 

základe živnosti.1)  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú 

na trhových miestach, ktorú upravuje osobitné nariadenie mesta. 

 
1) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) prevádzkarňou obchodu a služieb alebo predajňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje 

živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické 

a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace 

s prevádzkovaním živnosti 1), 

b) predávajúcim alebo prevádzkovateľom podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva výrobky, alebo poskytuje služby alebo jeho splnomocnenec, 

c) predajom v obchode predaj výrobkov konečnému spotrebiteľovi, 

d) poskytovaním služby akákoľvek činnosť určená na ponuku konečnému spotrebiteľovi 

v stálej prevádzkarni služieb,  

e) sezónnym exteriérovým sedením obslužné zariadenie, ktoré je externým rozšírením 

odbytovej plochy zariadenia reštauračného kaviarenského pohostinského charakteru 

a ktoré je zriadené v priamej väzbe na stálu prevádzku na verejnom priestranstve alebo 

súkromnom pozemku a plní len doplnkovú funkciu ku stálej prevádzke. 

 

 

§ 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

(1) Prevádzkový čas v prevádzkach s predajom periodickej a neperiodickej tlače a 

v predajniach potravín sa určuje od 05.00 hod. do 24.00 hod. na celom území mesta. 

(2) Časovo neobmedzený čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na celom území 

mesta je: 
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a) v obchodných domoch, v supermarketoch, hypermarketoch mimo obytných zón, 

b) na čerpacích staniciach pohonných hmôt, 

c) v prevádzkach poskytujúcich ubytovacie služby.  

(3) Pre určenie času predaja v obchodoch a času predaja v prevádzkach služieb v prípade 

obchodov a prevádzok služieb neuvedených v § 3 odsek (1) a odsek (2) sa územie mesta 

rozdeľuje na tri zóny: 

I. zóna: Alžbetínske námestie, Bratislavská cesta od križovatky s Októbrovou ulicou (v smere 

na Jesenského ulicu), Jesenského ulica, Hlavná ulica od križovatky s Jesenského ulicou po 

kruhový objazd v križovatke Hlavnej ulice s Galantskou cestou a Vajanského ulicou, Korzo 

Bélu Bartóka, Nám. Jehudu Aszáda, Poštová, prepojovacia komunikácia od Ulice M.R. 

Štefánika po ulicu Istvána Gyurcsóa, ulica Istvána Gyurcsóa od križovatky s Malodvorníckou 

cestou po kruhový objazd so Športovou ulicou, Športová ulica od kruhového objazdu (smer 

sídlisko SEVER II) po druhú križovatku, Czibóková ulica, Železničná ulica, časť Vajanského 

ulice od nadjazdu po odbočku na Zelenú ulicu, Hlavná ulica od Železničného priecestia 

smerom do mesta po odbočku na Mlynskú ulicu, Priemyselná ulica, Kračanská cesta 

 čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v tejto zóne 

- v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

- v dňoch piatok a sobota od 06.00 hod. - 03.00 hod. 

Prevádzkový čas prevádzky s pohostinskou činnosťou v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu formou sezónneho exteriérového posedenia na verejnom priestranstve, alebo na 

súkromnom pozemku (terasy) je určený od 06.00 - 24.00 hod. 

II. zóna: Kúpeľná ulica , Malotejedská ulica, Gabčíkovská cesta od križovatky s Kúpeľnou  

(v smere na Gabčíkovo), areál termálneho kúpaliska. 

 čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v tejto zóne 

a) v období od 15. júna do 15. septembra  

- v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa: od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

- v dňoch  piatok  a sobota: od 06.00.- 03.00 hod. 

b) v období od 16. septembra do 15. júna 

- v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa: od 09.00 hod. do 22.00 hod. 

- v dňoch piatok a sobota: od 09.00 hod. do 23.00 hod. 

III. zóna: ostatné ulice nezaradené do I. a II. zóny 

 čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v tejto zóne 

- v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa: od 07.00 hod. do 22.00 hod. 

- v dňoch piatok a sobota: od 07.00 hod. do 23.00 hod. 

 (4) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v prevádzkarniach obchodu a služieb 

v čase od 06.00 hod dňa 31. decembra až do 24.00 hod dňa 1. januára je neobmedzený, na 

dané časové obdobie sa nevzťahujú ustanovenia odseku (3). 

 

 

§ 4 

Povinnosti prevádzkovateľa 
 

Prevádzkovateľ je povinný stanoviť prevádzkovú dobu prevádzkarne určenú pre spotrebiteľa 

v súlade s ustanoveniami § 3 tohto nariadenia a tento aj dodržiavať resp. zabezpečiť jeho 

dodržiavanie. 

 

 

§ 5 

Kontrola a sankcie 

 

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú príslušníci mestskej polície a   

poverení zamestnanci mesta.  
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(2) Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť   

pokutu za porušenie tohto nariadenia do 6 638 eur 2) v správnom konaní 3). 
 

 
2) 

§ 13 ods.9 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
3) 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

 

§ 6 

Zrušovacie ustanovenia 

 

 Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  

mesta Dunajská Streda č. 13/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Dunajská Streda zo dňa 9. decembra 2014. 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta. 

 

 

V Dunajskej Strede, .................2015 

 

 

 JUDr. Zoltán Hájos 

 primátor mesta 
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Dôvodová  správa 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 10.3.2015 

prerokovalo protest prokurátora (č.sp. Pd 193/14/2201-9 zo dňa 06.02.2015, doručený dňa 

09.02.2015), podaný proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 

13/2014 zo dňa 9. decembra 2014, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Dunajská Streda a svojim uznesením čiastočne vyhovelo 

protestu svojim uznesením č.63/2015/4 a to v časti týkajúcej sa napadnutého § 4 ods. 2 a § 5 

ods.  3 nariadenia, ktoré sa týkali oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov resp. ukladania 

sankcií. 

Primátor mesta v súlade s uvedeným uznesením a § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladá návrh nového všeobecne záväzného 

nariadenia upravujúci čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území mesta 

z dôvodu, aby aplikácia jeho ustanovení bola zrozumiteľná aj pre laickú verejnosť. 

Podľa § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

obec pri výkone samosprávy „plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky 

na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času 

prevádzky služieb a spravuje trhoviská.“ 

 

Podľa upraveného návrhu sa taktiež odporúča rozdelenie územia na 3 zóny s tým, že 

v jednotlivých zónach bude čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb upravený rovnako 

pre všetky predajné prevádzkové jednotky bez ohľadu na druh predávaných výrobkov 

a poskytovaných služieb, kým vo VZN č. 13/2014 v jednotlivých zónach bol určený čas 

predaja len pre prevádzky poskytujúce pohostinské služby a služby rýchleho občerstvenia 

s predajom na priamu konzumáciu. 

 

 

 

 

Návrh odporúča schváliť Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie 

s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. 

 

Návrh prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 14.4.2015 

a odporúča ho schváliť. 

 

  

  

 

 


