Dodatok č. 2
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 84/2005 o
určení času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky
služieb na území mesta Hlohovec
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) v náväznosti na § 6
zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento
dodatok

č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 84/2005 o určení času predaja v
obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta
Hlohovec.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 84/2005 sa mení takto:
1 V čl. 4 sa ruší bod č. 3.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 84/2005 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok č. 2 k VZN č. 84/2005 bol schválený uznesením MsZ č. 23 zo dňa
15.2.2007.
4. Tento dodatok č. 2 k VZN č. 84/2005 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli mesta
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Dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.
84/2005 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času
prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) v náväznosti na
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa na
svojom zasadnutí dňa 14.2.2006 uznieslo na tomto dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 84/2005 o určení času predaja v
obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta
Hlohovec:
x
1. v
V Časti II. či. 5 sa znenie ods. 9 nahrádza n o v ý m znením:
"9. Konanie spoločenských akcií a akcií s hudobnou produkciou - rodinné slávnosti,
stužkové slávnosti, spoločenské zábavy, plesy, slávnostné posedenia a pod., ktoré sa konajú
v iných zariadeniach, na ktoré sa nevzťahuje či. VI. ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach, sa povoľuje do 05,00 hod.".
2. w
V Časti II. čl. 5 sa za ods. 9 vkladá nový ods. 10, ktorý znie:
"10. V prípade konania spoločenských akcií a akcií s hudobnou produkciou - rodinné
slávnosti, stužkové slávnosti, spoločenské zábavy, plesy, slávnostné posedenia a pod. v
zariadeniach s časom predaja určeným v čl. 2 ods. 1, 2, v čl. 3 ods. 1,2 a v čl. 4 ods. 1, resp.
2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 84/2005 o určení času predaja v
obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta
Hlohovec, konečné stanovisko, na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa zariadenia,
predloženej minimálne pätnásť dní pred konaním akcie, vydá primátor mesta. Stanovisko
musí byť prevádzkovateľovi
odoslané päť pracovných dní pred j e j konaním.
Uskutočnenie akcie bez predchádzajúceho kladného písomného stanoviska primátora
mesta k uskutočneniu akcie sa p o v a ž u j e za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Hlohovec č. 84/2005".
3.
Tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.
84/2005 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času
prevádzky služieb na území mesta Hlohovec bol schválený uznesením MsZ mesta Hlohovec
č.7 zo dňa 14.2.2006.
4.
Tento dodatok, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.
84/2005 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času
prevádzky služieb na území mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 15 - tym dňom odo dňa
jeho vyvesenia na úradnej tabuli.
v

7^
//-) ' '
^
PhDr. Ján u 1 h o p o I č e k
4
1
r
-V
' -4! primátor mesta
W
«V
,
c*
*
< > v

Toto VIH boio v /veselé
zvesené dňa:..,
nadobudlo účinnosť

s,

•-*

. v>

X

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Hlohovec
o určení času predaja v obchodných a v
prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

č.

84/2005

pohostinských prevádzkach a času

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o určení času p r e d a j a v obchodných a
v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

Casť I.
Úvodné ustanovenia
Čl. í
UČel nariadenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „VZN") j e určiť čas predaja v
obchodných a pohostinských prevádzkach a čas prevádzky služieb na území mesta
Hlohovec a m.č. Šulekovo tak, aby mohli byť uspokojené potreby obyvateľov i požiadavky
podnikateľov, pričom určuje všeobecný prevádzkový čas od 5,00 hod. do 22,00 hod.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie neurčuje :
a) čas predaja na trhoviskách,
b) čas ambulantného predaja,
c) čas konania hudobných produkcií.
Časť II.
Čas predaja a čas prevádzky služieb
čl. 2
Čas predaja v obchodných prevádzkach
í . V obchodných prevádzkach potravinárskeho charakteru, v prevádzkach so spotrebným,
priemyselným a drobným tovarom mesto Hlohovec, v centrálnej mestskej zóne, určuje čas
predaja denne, okrem sobôt a nedieľ, minimálne do 18,00 hod. Počas sobôt a nedieľ určuje
čas predaja v uvedených prevádzkach podľa zváženia prevádzkovateľa, s prihliadnutím na
spoločenskú potrebu.
2. V obchodných prevádzkach, ktoré svojou činnosťou nenarušujú nočný kľud, verejný
poriadok a životné prostredie, predovšetkým v marketoch, supermarketoch, čerpacích
staniciach pohonných hmôt a pod. mesto Hlohovec súhlasí s časom predaja nepretržite non stop.

a3
Určenie času v prevádzkach služieb
1, V prevádzkach služieb určuje mesto Hlohovec čas poskytovania služieb:
a) v dňoch pondelok - piatok v rozsahu od 6,00 hod. - 22,00 hod.,
b) v sobotu v rozsahu minimálne od 6,00 hod. -11,00 hod.,
c) v nedeľu podľa spoločenskej potreby, resp. podľa zváženia prevádzkovateľa.
2. V zariadeniach poskytujúcich služby prostredníctvom internetu, v ktorých sa nepodáva
alkohol, súhlasí mesto Hlohovec s časom poskytovania služieb nepretržite.
Čl. 4
v
Čas predaja v pohostinských prevádzkach
1. V pohostinských prevádzkach mesto Hlohovec určuje Čas predaja denne do 22,00 hod.
2. V pohostinských prevádzkach mesto odsúhlasí, na základe žiadosti prevádzkovateľa,
prevádzkový čas nad 22,00 hod. po prerokovaní v určenej komisii a po jej odporučení, avšak
iba na dobu určitú - 2 mesiace, pričom konečné stanovisko, s prihliadnutím na spoločenskú
potrebu a dodržiavanie verejného poriadku, vydá primátor mesta. Po uvedenom termíne, ak
sa nevyskytnú opodstatnené sťažnosti, na rušenie nočného kľudu, porušovanie verejného
poriadku, poškodzovanie životného prostredia a majetku mesta, je možné odsúhlasiť
predĺžený prevádzkový čas na dobu 1 roka. V prípade, že sa počas tohto obdobia vyskytnú
opodstatnené opakované sťažnosti na rušenie nočného kľudu, porušovanie verejného
poriadku, poškodzovanie životného prostredia a majetku mesta, môže primátor svoje
stanovisko zmeniť resp. zrušiť.
3. Komisiu, ktorej predmetom činnosti bude posudzovanie žiadostí podnikateľov
o schválenie času predaja po 22,00 hod., menuje primátor mesta. Jej zloženie bude
pozostávať z poslancov MsZ, pričom každý volebný obvod bude zastupovať jeden poslanec
MsZ. Ďalšími členmi komisie bude prednosta MsU a pracovník odd. hospodárskej činnosti
MsÚ.

as

Postup pri ohlásení času predaja v obchodných prevádzkach, v prevádzkach služieb
a v pohostinských prevádzkach
1. Mesto Hlohovec sa vyjadruje k predloženému návrhu času predaja v obchodných a v
pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb, na základe oznámenia predloženého
fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a právnickými osobami a vykonáva nad
ním dozor, prostredníctvom poverených osôb v rámci ich právomocí.
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, resp. právnická osoba (ďaíej aj „podnikateľ") je
povinná písomne navrhnúť čas predaja v obchodných, v pohostinských prevádzkach a čas
prevádzky služieb v súlade s čl. 2, 3, resp. 4 tohto Všeobecne záväzného nariadenia a
predložiť ho na vyjadrenie mestu Hlohovec a to najneskôr 15 dní pred otvorením
prevádzkárne. V prípade nesúhlasu s navrhnutým prevádzkovým časom, mesto zašle
podnikateľovi stanovisko s uvedením dôvodu nesúhlasu. Podnikateľ nemôže svojvoľne, bez
ohlásenia mestu prevádzkový čas meniť.
3. K žiadosti je potrebné doložiť:
•
platné živnostenské oprávnenie,
®
v prípade právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra,

•
«

list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude prevádzkáreň nachádzať,
v prípade, že podnikateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti platnú nájomnú zmluvu. V
prípade, ak spoluvlastníkmi sú ďalšie osoby, je potrebné doložiť ich overený súhlas,
a
kolaudačné rozhodnutie, vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (stavebný zákon) alebo rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, ktoré
v zmysle § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
mesto Hlohovec - Spoločný obecný úrad,
® kópiu priznania k miestnemu poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
4. V záujme dodržiavania platných právnych noriem je mesto oprávnené v odôvodnených
prípadoch požiadať o stanovisko k činnosti jednotlivých podnikateľských subjektov tiež
príslušné orgány štátnej správy a samosprávy.
5. Podnikateľ j e povinný dodržiavať určený čas predaja, pričom v prípade pohostinských
zariadení každého typu nie je povolené zdržiavanie sa hostí po určenom čase predaja v
prevádzkových miestnostiach a v prevádzke, okrem prípadov výnimiek povolených
primátorom mesta.
6. Ak j e navrhnutý prevádzkový čas pre obchodnú prevádzku, pohostinskú prevádzku,
resp. prevádzku služieb v súlade s týmto Všeobecne záväzným nariadením, mesto Hlohovec
vezme túto skutočnosť na vedomie, o čom písomne prevádzkovateľa zariadenia vyrozumie.
7. V prípade žiadostí podnikateľov týkajúcich sa odsúhlasenia času predaja v obchodných a
pohostinských zariadeniach a času prevádzky služieb nad rámec uvedený v čl. 2, 3 a 4 tohto
VZN, môže rozhodnúť primátor mesta s prihliadnutím na spoločenskú potrebu a
dodržiavanie verejného poriadku, pričom ustanovenie či. 7 ods. 5 tohto VZN zostáva
nedotknuté.
8. Nedodržanie odsúhlaseného prevádzkového času sa považuje za priestupok proti
poriadku v správe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov
9. Konanie spoločenských akcií a akcií s hudobnou produkciou - svadby, stužkové
slávnosti, spoločenské zábavy, plesy, slávnostné posedenia a pod., sa povoľuje do 05,00
hod. V prípade konania uvedených akcií nad uvedený čas, konečné stanovisko, na základe
písomnej žiadosti prevádzkovateľa zariadenia, predloženej minimálne sedem dní pred
konaním akcie, vydá primátor mesta.
Čl. 6

Uzavretie a zrušenie prevádzky
1. Pri dočasnom uzavretí prevádzky je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne
dôvody, aspoň 3 dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzky označiť začiatok
a koniec jej uzavretia.
2. V prípade dočasného uzatvorenia prevádzky zabezpečujúcej predaj základných druhov
potravín na dobu dlhšiu ako jeden deň, je podnikateľ povinní oznámiť túto skutočnosť
mestu Hlohovec.
3. Pri trvalom zrušení prevádzky je podnikateľ povinný o tejto skutočnosti písomne
informovať mesto Hlohovec najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzky a oznámiť, kde a
kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky.

CI. 7
Povinnosti podnikateľov
1. Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto
povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú
činnosť prevádzkuje
prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
2. Podnikateľ j e povinný pri prevádzkovaní živnosti čo najúčinnejšie chrániť životné
prostredie a pracovné prostredie, prírodné zdroje, kultúrne pamiatky pred škodlivými
účinkami, ktoré môže jeho činnosť vyvolať. Povinnosti podľa § 127 Občianskeho
zákonníka zostávajú nedotknuté
3. Za poriadok a čistotu
v prevádzkových jednotkách a
ich okolí zodpovedá
prevádzkovateľ zariadenia.
4. Podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti zabezpečiť dostatočné
množstvo smetných nádob zodpovedajúcich schválenému typu a charakteru prevádzkovej
jednotky a zabezpečiť u oprávnenej osoby jeho odvoz a likvidáciu.
5. V prípade, že podnikateľská činnosť a dôsledky tejto činnosti ovplyvňujú a narúšajú
verejný poriadok, životné prostredie, resp. závažným spôsobom porušujú podmienky
ustanovené pr.ávnymi predpismi môže mesto Hlohovec:
a) zmeniť príp. zrušiť svoje súhlasné stanovisko k predĺženému času predaja resp.
prevádzky služieb,
b) dať podnet, na príslušný Obvodný úrad - odbor živnostenského podnikania, živnosť
zrušiť
alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov).
Cast' III.
ČI. 8
Prevádzkovanie predajných stánkov na území mesta
1. Na užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajných stánkov v centre mesta,
mesto Hlohovec nevydá povolenie. V mimoriadnych zreteľahodných prípadoch mesto môže
vydať povolenie na umiestnenie predajného stánku po predchádzajúcom súhlase hlavného
architekta mesta.
2. Mesto Hlohovec prostredníctvom príslušného odd. Mestského úradu vydá povolenie na
užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného stánku iba v okrajových častiach
mesta, resp. v m.č. Sulekovo a to iba v prípadoch, že stánkový predaj bude využívaný na
predaj tovaru príp. služieb absentujúcich resp. nepostačujúcich v danej lokalite, po
predchádzajúcom súhlase hlavného architekta mesta Hlohovec.
3. Po obdržaní živnostenského oprávnenia je podnikateľ povinný požiadať o odsúhlasenie
času predaja i v predajnom stánku.
4. Majiteľ stánku zodpovedá za dodržiavanie verejného poriadku a čistoty okolia na
priľahlom verejnom priestranstve.

a 9
Ambulantný predaj
1. Ambulantný predaj mimo trhovísk a trhových miest j e zakázaný s výnimkou akcií

povolených mestom Hlohovec.
2. Vlastníctvo nehnuteľnosti neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu trhových akcií a
ambulantného predaja.

CasťíV.
Spoločné ustanovenia

čl. 10
1. Prevádzkárňou sa rozumie priestor, v
ktorom sa
prevádzkuje živnosť.
Prevádzkáreň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže
pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie.
2. Okrem označenia prevádzkárne je podnikateľ povinný na vhodnom a viditeľnom mieste
v prevádzkárni uviesť aj
a/ meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
b/ odsúhlasený prevádzkový čas pre prevádzkárne určené pre styk so zákazníkmi,
c/kategóriu a-triedu pri prevádzkárňach poskytujúcich ubytovanie.
3. Podnikatelia podnikajúci na území mesta v oblasti pohostinských služieb sú, okrem iných
právnych predpisov a noriem upravujúcich podnikanie v tejto oblasti, povinní dodržiavať i
normy hlučnosti v zmysle platných predpisov.
4. Podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby spotrebiteľom, je povinný
označiť tovar cenami alebo sprístupniť zákazníkom viditeľný cenník alebo ich informovať
o cenách iným vhodným spôsobom.
5. Podnikateľ je povinný vydať zákazníkovi doklad o zaplatení tovaru alebo o poskytnutí
služby.
6. Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a
materiálu.
7. V prevádzkovej jednotke musí byť inšpekčná kniha, autorizovaná živnostenským
úradom.
8. V prevádzkovej jednotke musí byť na viditeľnom mieste umiestnený reklamačný
poriadok, ktorý vypracuje, v zmysle Občianskeho zákonníka, majiteľ prevádzky, s dôrazom
na špecifické podmienky obchodného zariadenia alebo prevádzky a služieb.
9. Určenia času predaja v obchodných a pohostinských prevádzkach a času prevádzky
služieb na území mesta Hlohovec, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto Všeobecne
záväzného nariadenia, sú platné do doby uvedenej v príslušnom stanovisku mesta.
V prípade, že toto bolo vydané na dobu neurčitú, je potrebné upraviť čas predaja v súlade
s týmto VZN a to do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Casť V.
Kontrolná činnosť

čl. 11

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú
službukonajúci príslušníci Mestskej polície v Hlohovci a hlavný kontrolór mesta Hlohovec
v rámci svojich právomocí. Podnikatelia sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu

preukázať sa živnostenským oprávnením, resp. registráciou v Obchodnom registri.

Casť VI.
Sankčné opatrenia
ČL 12
1. Porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie alebo právnickou osobou, bude riešené v zmysle zákona č.
372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Primátor mesta môže fyzickej osobne oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe
uložiť, v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,
pokutu až do výšky 200 000,- Sk, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
podnikanie poruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Casť VII.
či. 13
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 19/1994 o usmerňovaní obchodnej a
podnikateľskej činnosti a o povinnostiach fyzických a právnických osôb podnikajúcich na
území mesta Hlohovec, dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného
nariadenia.
čl. 14
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č.
97/2005 zo dňa 24.10.2005.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - tym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli.
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