Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h/ a § 6 ods. 1
zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. SNR č.
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre mesto
Dunajská Streda toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2007 zo dňa 27.2.2007
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „ VZN“) sa podrobne upravuje čas predaja
v obchode a čas prevádzkový služieb na území mesta Dunajská Streda v súlade s platnými právnymi
predpismi SR. Toto VZN vytvára možnosti pre občanov na obstaranie nákupov a služieb a
zabezpečuje podmienky pre riadne zásobovanie obyvateľstva.
Článok 2
ROZSAH PÔSOBNOSTI
Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby oprávnené predávať tovar v obchodoch
a poskytovať služby /ďalej len „podnikateľ“/ na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „mesto“)
Článok 3
VYMEDZENIE POJMOV
1. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľov s výnimkou
činností podľa osobitných predpisov.
2. Spotrebiteľom (kupujúcim) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo
používa služby.
3. Predávajúcim je osoba, ktorá spotrebiteľovi predáva tovar, alebo poskytuje služby.

Článok 4
ČAS PREDAJA V OBCHODE A POSKYTOVANIA SLUŽIEB
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas!/ mesto určuje,
prípadne mení v súlade s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby boli uspokojené potreby
obyvateľov mesta. Na základe toho sa určuje:
a) Všeobecný prevádzkový čas na území mesta Dunajská Streda je v rozsahu od 06.00 hod. do 22.00
hod.
b) V prevádzkárňach zabezpečujúcich zásobovanie obyvateľstva potravinami je prevádzkový čas
denne min. do 18.00 hod., v piatok do 19.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. (okrem dní pracovného
pokoja).

c) Prevádzkový čas NON STOP je pre prevádzky obchodu a služieb, ktoré poskytujú predávajú tovar
a poskytujú služby nepretržite a svojou činnosťou nenarušujú nočný kľud, verejný poriadok a životné
prostredie (markety, supermarkety, čerpacie stanice PHM, hotely, ubytovne, atď.).
2. Individuálny prevádzkový čas v každom obchode a prevádzkárni služieb určí mesto.
3. Mesto môže určiť prevádzkový čas aj na dobu určitú ak to miestne záujmy vyžadujú.
4. Na základe žiadosti podnikateľa mesto určí prevádzkový čas v súlade s týmto VZN, tak aby
zodpovedal miestnym podmienkam a platným právnym predpisom.

Článok 4
STANOVENIE PREVÁDZKOVÉHO ČASU VYBRANÝCH ZARIADENÍ
A V NIEKTORÝCH OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

1. Centrálna mestská zóna plní spoločenskú a kultúrnu funkciu, preto mesto v nej bude špecificky
posudzovať prevádzkový čas.
2. Pri konaní spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na verejných priestranstvách sa bude
prispôsobovať prevádzkový čas miestnym požiadavkám a verejným záujmom.
3. V zóne s prevažnou funkciou bývania prevádzkový čas pre kaviarne, bary, reštaurácie,
pohostinstvá, herne a na ich úroveň postaveným prevádzkam poskytujúcim predaj alkoholických
nápojov vo vlastných priestoroch na priamu konzumáciu po 22.00 hod. možno povoliť len výnimočne
v odôvodnených prípadoch z dôvodu konania svadieb, stužkových, spoločenských akcií a pod.,
4) Prevádzkový čas letných terás v obytných zónach je max. do 22.oo hod.. Povoľovanie prevádzky
letných terás je určené od 15. apríla do 30. septembra.

Článok 5
POVINNOSTI PODNIKATEĽOV
1. Každý podnikateľ je povinný pred začatím prevádzkovania obchodu alebo služieb na území mesta
Dunajská Streda požiadať mesto o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb .
Zmenu prevádzkového času môže uskutočniť iba so súhlasom mesta.
2. Žiadosť podľa ods.1 sa doručuje mestskému úradu a musí obsahovať okrem identifikačných
údajov podnikateľa aj návrh prevádzkového času. Prílohou žiadosti je súhlas regionálneho úradu
verejného zdravotníctva s uvedením obchodných priestorov resp. priestorov na poskytovanie služieb
do prevádzky, živnostenský list resp. výpis z obchodného registra, rozhodnutie stavebného úradu
o zmene užívania stavby ak je to potrebné, doklad o právnom vzťahu (list vlastníctva, nájomná
zmluva, zmluva o bezplatnom užívaní, súhlas spoluvlastníkov a pod.) podnikateľa k nebytovému
priestoru (prevádzkárne).
3. Už určený prevádzkový čas môže mesto meniť aj bez podnetu podnikateľa, pokiaľ sú oprávnené
požiadavky občanov .
4. Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania spoločenských akcií

(svadby, stužkové, životné jubileá) v prevádzke, je podnikateľ povinný predložiť mestu minimálne
desať dni pred konaním akcie.
5. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v pohostinských
prevádzkárňach prispôsobí činnosť tak, aby hostia sa nezdržiavali v prevádzke po záverečných
hodinách.
6.Podnikateľ je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzky uviesť:
- obchodné meno a sídlo podnikateľa,
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
- povolený prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
- v prípade dočasného uzatvorenia prevádzky začiatok a koniec uzavretia prevádzkárne a to
najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne.
7. Pri dočasnom uzatvorení prevádzkárne dlhšie ako jeden deň je zodpovedný vedúci povinný
požiadať mesto o vydanie písomného súhlasu.
8. Pri zrušení prevádzky je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr 7 dní pred zrušením
prevádzkárne mesto o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

Článok 6
PôSOBNOSŤ ORGÁNOV MESTA

1.Konkrétny čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb určí pre každý prípad osobitne primátor
mesta v súlade s týmto VZN.
2. V odôvodnených prípadoch primátor môže povoliť:
a) pri zohľadnení miestnych podmienok a potrieb podnikateľov iný prevádzkový čas ako je uvedené v
tomto VZN.
b) zmenu prevádzkového času v prevádzke, ktorá svojou činnosťou závažným spôsobom narušuje
verejný poriadok, nočný kľud, alebo životné prostredie občanov mesta.
c) po vyčerpaní všetkých právnych možností podanie návrhu v súlade s § 58 zák.
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov na pozastavenie, resp. zrušenie
živnostenského oprávnenia.
3. Mesto je povinné vybaviť žiadosť o určenie prevádzkového času bezodkladne, maximálne však
v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia.
4. Administratívnu agendu spojenú s určením prevádzkového času zabezpečuje mestský úrad.

Článok 7
KONTROLA A SANKCIE

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- primátor mesta,
- mestská polícia,
- mestský úrad - poverení zamestnanci odboru miestnych daní a poplatkov,
- poslanci mestského zastupiteľstva
- členovia podnikateľskej komisie MsZ v rozsahu svojich právomocí.
2. Mestský úrad vo vzťahu ku kontrolným orgánom najmä:
- zabezpečuje súčinnosť,
- poskytuje potrebné informácie v súlade s platnou právnou úpravou,
- signalizuje porušenia právnych predpisov príslušným orgánom.
3. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do
výšky 200.000.- Sk za porušenie tohto VZN podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 8
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb, ktorý bol určený mestom podľa doterajších
predpisov sa považuje za čas predaja a čas prevádzky služieb určený podľa tohto VZN.
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Dunajskej Strede dňa 27.02.2007.
3. Toto VZN nadobudne účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta

Ing. Péter P á z m á n y ,
primátor mesta

