Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyvesené dňa. 28.08. 2019 a zvesené dňa. 12.09. 2019.
Návrh
Mesto Čadca na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky
a v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 250/2007
o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území Mesta Čadca
č. /2019

OBSAH
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľských činnostiach právnických a fyzických
osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len „podnikateľa“) na území Mesta Čadca.
2.
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je ochrana obyvateľov pred rušením
nočného pokoja na území Mesta Čadca.

§2
Základné pojmy
1.
Prevádzkareň je účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju
podnikateľskú činnosť.
2. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú
činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
3. Podnikateľom pre účely tohto VZN je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá
podniká na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba,
ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii podľa osobitného
predpisu.

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
sprístupnená spotrebiteľom, t.j. prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj
tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor
súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na
prevádzkovanie živnosti.
5. Nočný pokoj je čas od 22,00 hod. do 06,00 hod. Jedná sa o časový úsek dňa, vyhradený pre
zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta, a to
najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým
prejavom, svetlom, vibráciami a pod. nad mieru primeranú pomerom.
6.
Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.
7.
Akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia
zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov.
8. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením
alebo akustickými prístrojmi.
9. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na základe
pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, poverená osoba),
pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie služieb
v prevádzke.
10. Verejné kultúrne podujatie je podujatie organizované v prevádzke prevádzkovateľa pre
neurčitý počet osôb za účelom účasti na koncerte, hudobnej a tanečnej produkcii, tanečnej
zábave a iných akciách v oblasti spoločenskej zábavy, ktorého podmienky konania
a organizovania určuje osobitný predpis.

§3
Všeobecné ustanovenia
1. Každý predávajúci a poskytovateľ služieb je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne
označiť údajmi, a to:
a) obchodné meno a sídlo
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c) prevádzkovú dobu, určenú pre spotrebiteľa
d) kategóriu 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.

3. Pred uvedením priestorov do prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať o posudok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci.
4.
Podnikateľ – prevádzkovateľ zariadenia je povinný písomne oznámiť Mestu Čadca
otvorenie prevádzky (obchodu a služieb) s prevádzkovou dobou určenou pre spotrebiteľa.
K oznámeniu je potrebné doložiť:
•
•
•

doklad o vlastníctve, príp. nájme priestorov,
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci,
doklad o registrácii prevádzky a likvidácii komunálneho odpadu z príslušného
oddelenia Mesta Čadca.

5.
Pri dočasnom uzatvorení prevádzky je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba označiť začiatok a koniec uzatvorenia prevádzkarne, a to najneskôr 24
hodín pred dočasným uzatvorením prevádzkarne, za predpokladu, že bude uzatvorenie trvať
viac ako jeden deň.
6.
Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný v termíne najneskôr 7 dní pred
uzatvorením, písomne informovať Mesto Čadca o skutočnosti kto a na akom mieste je
povinný vyrovnať prípadne vzniknuté záväzky.

§4
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1.
Maloobchodné predajne, prevádzkarne poskytujúce služby, ako sú rôzne opravovne,
holičstvá a kaderníctva, kozmetika, manikúra, pedikúra, fitness a pod., okrem maloobchodu
uvedeného v bode 2 je prevádzková doba od 05,00 hod. – 22,00 hod. denne
2. Obchodné domy typu supermarket a hypermarket, večierky, čerpacie stanice pohonných
hmôt, ubytovacie zariadenia – prevádzková doba bez obmedzenia – nepretržite.
3.

Neštátne zdravotnícke zariadenia ohlasujú Mestu Čadca ordinačné hodiny.

4.
Prevádzkarne reštauračné a spoločensko-zábavné (discokluby, puby, bary, nočné kluby
a pod.)
• obytné zóny – sídliská a Matičné námestie, prevádzková doba
nedeľa – štvrtok od 08,00 hod. - 22,00 hod.
piatok – sobota od 08,00 hod. – 23,00 hod.
•

centrum mesta – Námestie slobody, Palárikova ulica, Malá ulica, Horná ulica,
Kysucká cesta, Staničná ulica, Ulica Slobody
nedeľa – štvrtok od 08,00 hod. - 24,00 hod.
piatok – sobota od 08,00 hod. – 04,00 hod. (na nedeľu ráno)

5.
O výnimke z uvedeného prevádzkového času môže na základe žiadosti rozhodnúť
mestské zastupiteľstvo svojim uznesením, za predpokladu dodržiavania nočného
kľudu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmto nariadením, s výnimkou
jednorazového podujatia, na ktoré môže udeliť výnimku primátor mesta na podklade
písomnej žiadosti žiadateľa.
6. Prevádzkovateľ prevádzkarne je povinný zabezpečiť, aby emisie hluku, infrazvuku
a vibrácií zo zariadení, ktoré využíva, neprekročili najvyššie prípustné hodnoty v zmysle
vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
7. Ak sa v prevádzkarni poskytujúcej reštauračné služby koná akcia uzavretej spoločnosti, je
prevádzková doba časovo neobmedzená.
8.
Dňa 31.12. v roku je prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na
území mesta časovo neobmedzená.
9. Pri akciách organizovaných Mestom Čadca, pri ktorých sa poskytuje príležitostný predaj
reštauračných tovarov a služieb je prevádzková doba od 7,00 hod. – 24,00 hod.
10. Prevádzková doba letných terás na území mesta je 8,00 hod. – 22,00 hod.

§5
Kontrolná činnosť a sankcie
1.
Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
mestská polícia.
2. Tým nie je dotknutá kontrolná činnosť iných dozorných a kontrolných orgánov v zmysle
zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§6
Jednorazové predĺženie prevádzkového času.
1.
Prevádzkovateľ oznámi mestu konanie mimoriadnej a neverejnej akcie pre uzavretú
spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum, stužková a pod.), a to najneskôr dva pracovné
dni pred konaním akcie, pričom je plne zodpovedný za dodržiavanie verejného poriadku.

§7
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovatelia sú povinní zosúladiť prevádzkový čas s pravidlami uvedenými v §4
tohto nariadenia a to do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom Čadca pod číslom /2019, dňa 13.09.2019.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli Mesta Čadca, t.j. 30.09. 2019.

Ing. Milan G u r a
primátor

