Mestské zastupiteľstvo v Čadci na základe ustanovenia §-4, odst.3, písm.h, a m), §-11, odst. 4
písm. g) zák.č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN):

§-1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, oprávnených na
podnikanie, (ďalej len podnikatelia) na území Mesta Čadca. 2) Toto nariadenie sa vzťahuje na
podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní, v znení neskorších zmien a doplnkov, zák.č. 513/91 Zb.Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a predpisov alebo podľa osobitných
predpisov .

§-2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý predávajúci a poskytovateľ služieb je povinný prevádzkáreň zvonku viditeľne
označiť údajmi a to:
a) obchodné meno a sídlo b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť
prevádzkárne c) prevádzkovú dobu, určenú pre spotrebiteľa d) kategória ubytovacích
zariadení
2. Stavbu možno užívať len po vydaní kolaudačného rozhodnutia a na účel určený v
kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie
stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Mesto sa k umiestneniu prevádzky
vyjadruje v rámci stavebného konania.
3. V zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
zmien a doplnkov možno nebytové priestory určené na prevádzkovanie obchodu a
služieb prenajímať iba po predchádzajúcom súhlase mesta Čadca.
4. Pred uvedením priestorov do prevádzky je podnikateľ povinný požiadať o posudok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci.
5. Podnikatelia dajú na vedomie písomným oznámením na MsÚ v Čadci otvorenie
prevádzky - obchodu a služieb, s prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa.
6. Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkárne a to najneskôr do
24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkárne, za predpokladu, že prevádzkáreň
bude uzatvorená dlhšie ako 1 deň.
7. Pri zrušení prevádzkárne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr 7 dní
pred zrušením prevádzkárne miestne príslušný obvodný úrad, odbor živnostenského
podnikania a oddelenie bytovej a podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Čadci o
tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadne záväzky.

§-3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Mesto Čadca pre účely tohto nariadenia určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb takto:

1. Maloobchodné predajne a prevádzky poskytujúce služby (okrem maloobchodu
uvedeného v bode 2) Začiatok najskôr od 06.00 hod. - koniec najneskôr do 22.00 hod.;
2. Hypermarkety, obchodné domy, večierky, svačinky, hot-dogy, čerpacie stanice
pohonných hmôt, PNS a staničné bufety - bez obmedzenia.
3. Prevádzky reštauračné a stravovacie: začiatok najskôr od 05.00 - koniec najneskôr do
24.00 hod.
4. Prevádzky spoločensko-zábavného charakteru (bary, nočné kluby, diskokluby, herne a
iné) začiatok najskôr od 08.00 - koniec najneskôr do 04.00 hod.
V nočnom čase medzi 22.00 hod. do 06.00 hod. uvedené zariadenia sa môžu
prevádzkovať za predpokladu, že hluk zo zariadení a hluk z verejnej produkcie hudby
neprekročí najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a bude
zamedzený prenos vibrácií na fyzické osoby, stanovené osobitným predpisom2 (platí
aj pre bod 3).
5. Príležitostný sezónny ambulantný predaj prevádzok reštauračných a stravovacích
zariadení na pešej zóne mesta a na Matičnom námestí: začiatok najskôr od 05.00 koniec najneskôr do 02.00 hod.
6. Neštátne zdravotnícke zariadenia : Začiatok najskôr od 6.00 hod. - koniec do 22.00
hod.
Ordinačné hodiny pre jednotlivé neštátne zdravotnícke zariadenie schvaľuje mesto na
základe žiadosti príslušného neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
7. Ak sa v prevádzkárni poskytujúcej pohostinské služby koná akcia pre verejnosť
neprístupná (svadba, stužková, ples a pod.), je prevádzková doba neobmedzená.
8. Dňa 31.12. (Silvester), je prevádzková doba všetkých prevádzkárni obchodu a služieb
neobmedzená.
9. Usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí, ktorých súčasťou je verejná
produkcia hudby, vo vonkajších priestoroch v nočnom čase nie je obmedzená, ak je
mesto Čadca usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom podujatia.

§-4
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú primátorom poverení
zamestnanci MsÚ, MP a poslanci MZ v rozsahu svojich právomocí daných zákonom
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

§-5
Spoločné ustanovenia
1. Výnimky z určených pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb môže
povoliť v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti podnikateľa primátor mesta.

§-6
Sankcie
1. Primátor mesta Čadca môže v zmysle § 13, odst. 8, zák.č. 369/90 Zb. v zmysle zmien
a doplnkov uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu
do výšky 200 tis. Sk, v prípade ak táto poruší ustanovenia tohto VZN.
2. Za porušenie tohto VZN môže mesto Čadca dať podnet na miestne príslušný
živnostenský úrad na pozastavenie, resp. zrušenie živnostenského oprávnenia.

3. Mestská polícia postupuje v zmysle zák.č. 372/90 Zb. o priestupkoch, v znení zmien a
doplnkov.

§-7
Spoločné a záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v
Čadci č. 3/2004, zo dňa 26.2.2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta Čadca, t.j. dňom 15.3.2004.
Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší doteraz platné VZN o podmienkach podnikania na území
mesta Čadca, schválené MZ dňa 10.6.1999, uznesením č. 51/1999.
Ing. Jozef Pohančeník
primátor mesta

