Mesto Stupava - mestský úrad

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava
č. 5/2014
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Stupava

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Stupave dňa 23.10.2014 uznesením
v bode B/358 záverov.

Návrh
Návrh
Návrh
Návrh

VZN
VZN
VZN
VZN

vyvesený na úradnej tabuli mesta Stupava dňa 08.10.2014
zvesený z úradnej tabule mesta Stupava dňa 22.10.2014
zverejnený na internetovej stránke mesta Stupava dňa 08.10.2014
stiahnutý’ z internetovej stránky mesta Stupava dňa 22.10.2014

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Stupava dňa 27.10.2014
VZN zverejnené na internetovej stránke mesta Stupava dňa 27.10.2014

VZN nadobúda účinnosť dňa 11.11.2014

Mesto Stupava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3. písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2014
o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Mesta Stupava
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade so
všeobecne záväzným i právnymi predpismi pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarniach
podnikateľov na území Mesta Stupava (ďalej len „mesto“).

Č lánok 2
Základné pojmy
1. Pre účely tohto nariadenia sa prevádzkarňou rozumie priestor, v ktorom sa
prevádzkuje podnikateľská činnosť, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom
vydané právoplatné rozhodnutie o účele využívania na maloobchod a služby, alebo
priestor, ktorý je dlhodobo (viac ako 10 rokov) využívaný na určitý druh podnikania.

2. Pre účely tohto nariadenia sa podnikateľom rozumie osoba zapísaná v obchodnom
registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá
podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitných predpisov.

3. Pre účely tohto nariadenia sa prevádzkovým časom rozumie časový úsek dňa, počas
ktorého sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.

4. Pre účely tohto nariadenia sa herňou rozumie v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z.
o hazardných hrách v znení neskorších predpisov miestnosť alebo súbor miestností

stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na
prevádzkovanie hazardných hier. Herňa musí byt’ stavebne oddelený priestor so
samostatným uzam ykateľným vchodom.
5.

Pre účely tohto nariadenia sa prevádzkareň erotických, striptízových a nočných
klubov rozumie prevádzkareň poskytujúca služby v rozsahu voľnej živnosti podľa §
25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), ktorú možno podľa Zoznamu
odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie v znení neskorších
zmien vydávaným M inisterstvom vnútra Slovenskej republiky na základe § 25 ods. 3
živnostenského zákona podradiť pod voľnú živnosť kód skupiny 30.4 s odporúčaným
označením činnosti: Prevádzkovanie erotického salónu.

Článok 3
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1.

Prevádzkový čas predaja v obchode a prevádzky služieb na území mesta sastanovuje
od 06.00 hod. do 22.00 hod, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.

2.

Prevádzkový čas v prevádzkarniach s predajom periodickej a neperiodickej tlače a
v predajniach potravín sa stanovuje od 05.00 hod. do 22.00 hod.

3. Časovo neobm edzený prevádzkový čas je v týchto prevádzkarniach:
a) s predajom tovaru a poskytovaním služieb na čerpacích staniciach pohonných
hmôt,
b) s poskytovaním ubytovacích služieb,
c) erotických, striptízových a nočných klubov, ktoré sú umiestnené mimo hraníc
zastavaného územ ia mesta.

4. Prevádzkový čas v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou na celom území mesta
je stanovený v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod., piatok
a sobota od 08.00 hod. do 02.00 hod.. Počas letných školských prázdnin t.j. od 1. júla
do 31. augusta sa prevádzkový čas v nedeľu povoľuje do 24.00 hod.. V prípade
usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie s uzavretou spoločnosťou, ktorú
podnikateľ ktorého prevádzky sa táto jednorazová spoločenská akcia týka, písomne
ohlásil mestu podľa vzoru tlačiva uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia minimálne
päť dní vopred, je stanovený prevádzkový čas od 08.00 hod. do 05.00 hod.
nasledujúceho dňa. Prevádzkový čas letnej terasy je stanovený vždy do 22.00 hod..

5. Prevádzkový čas v herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo

hráčmi, telekomunikačným i zariadeniami a videohrami je stanovený v dňoch pondelok
až nedeľa od 06.00 hod. do 02.00 hod..

Článok 4
Inform ovanosť
1. Za účelom vzájomnej informovanosti medzi mestom a podnikateľom, podnikateľ
najneskôr 7 dní pred otvorením prevádzky na území mesta alebo pred vykonaním
zmeny prevádzkového času písom ne oznámi mestu prostredníctvom referátu
podnikateľských aktivít M estského úradu v Stupave, podnikateľom určený
prevádzkový čas podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení.

2. Písomné oznám enie podľa ods. 1 tohto článku musí obsahovať aspoň tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa,
b) názov a adresu prevádzkarne,
c) dátum začatia činnosti prevádzkarne alebo dátum zmeny prevádzkového času
prevádzkarne,
d) prevádzkový čas,
e) druh prevádzkarne, vrátane predm etu predaja, resp. poskytovaných služieb.

3. Písomné oznám enie podľa ods. 1 tohto článku pri otvorení prevádzky môže byť
podnikateľom uskutočnené aj podľa vzoru tlačiva uvedeného v prílohe č. 2 tohto
nariadenia. Písomné oznám enie podľa ods. 1 tohto článku pri zmene prevádzkového
času môže byť podnikateľom uskutočnené aj podľa vzoru tlačiva uvedeného v prílohe
č. 3 tohto nariadenia.

4. Pri zrušení prevádzky na území mesta je podnikateľ podľa § 15 ods. 4 zákona č.
250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších
právnych predpisov, povinný o tom zároveň písom ne informovať mesto
prostredníctvom referátu podnikateľských aktivít M estského úradu v Stupave.
Písomné inform ovanie podľa tohto odseku môže byť podnikateľom uskutočnené
podľa vzoru tlačiva uvedeného v prílohe č. 4 tohto nariadenia.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) prim átor mesta,
b) hlavný kontrolór,

c) zam estnanci odd. podnikateľských aktivít M estského úradu,
d) zam estnanci Mestskej polície v Stupave.

2. Porušenie tohto nariadenia môže byť priestupkom podľa § 47 ods. 1 alebo § 48 zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo priestupkom,
správnym deliktom alebo iným správnym deliktom podľa osobitných predpisov.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie m esta Stupava č. 10/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Stupava v znení neskorších právnych predpisov.
4. Potvrdenia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané mestom podľa
doterajších všeobecne záväzných nariadení ku dňu účinnosti tohto nariadenia zanikajú.
Podnikatelia, ktorí určili prevádzkový čas podľa doterajších všeobecne záväzných
nariadení, ktorý nie je v súlade s týmto nariadením, upravia prevádzkový čas v súlade
s týmto nariadením do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
a v tejto lehote doručia mestu písomné oznámenie podľa čl. 4 ods. 1 tohto nariadenia.
Na tento účel m ožno použiť vzorové tlačivo uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia
(Oznámenie zm eny prevádzkového času).
5. Toto nariadenie bolo schválené M estským zastupiteľstvom v Stupave dňa 23.10.2014
v bode B/358 záverov a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
6. Prílohou tohto nariadenia sú:
a) Príloha č. 1 - vzor tlačiva: Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie,
b) Príloha č. 2 - vzor tlačiva: Oznámenie prevádzkového času pri zriadeníprevádzky,
c) Príloha č. 3 - vzor tlačiva: Oznámenie zmeny prevádzkového času,
d) Príloha č. 4 - vzor tlačiva: Oznámenie o zrušení prevádzkarne.

prim átor mesta

Príloha č. 1 - vzor tlačiva: Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie
Obchodné m e n o :..........................................................................................................................................
Sídlo / miesto p o d n ik an ia:.........................................................................................................................
IČ O :.............................................................................

t.č.:.....................................................................

Mesto Stupava
Mestský úrad Stupava
Hlavná 1/24
900 31 Stupava

VEC:
Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie
V zmysle článku 3 ods. 4 VZN M esta Stupava č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území M esta Stupava (ďalej len „VZN“), Vám týmto oznamujem
usporiadanie jednorazovej spoločenskej a k c ie :....................................................................................

ktorá sa uskutoční dňa ......................................................... v prevádzke (názov, adresa, a
zam eranie):....................................................................................................................................................

Odôvodnenie oprávnených požiadaviek: (účel a charakter akcie, hudobná produkcia áno/nie, živá/reprodukovaná):...................................................................................................................

V ............................................... dňa

podpis, pečiatka

Príloha č. 2 - vzor tlačiva: Oznám enie prevádzkového času pri zriadení prevádzky
Obchodné m e n o :...........................................................................
Sídlo / miesto po d n ik an ia:..........................................................
IČ O :.............................................................................

t. č.:....

Mesto Stupava
Mestský úrad Stupava
Hlavná 1/24
900 31 Stupava

VEC: Oznám enie prevádzkového času
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
VZN M esta Stupava č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na

území

M esta

Stupava (ďalej

len „V ZN “), Vám

oznamujem

čas

predaja/ čas

prevádzkovania služieb* v prevádzke (n ázo v ):...................

adresa p rev ád zk y :.......................................................................... ......................................... v Stupave.
*nehodiace sa preškrtnite
Druh
prevádzkarne,
vrátane

predmetu

predaja,

resp.

poskytovaných

Dátum začatia činnosti prevádzkarne: ..
Prevádzkový čas je určený nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

o d .......................do
o d .......................do
o d .......................do
o d .......................do

Piatok
Sobota
N edeľa

o d .......................do
o d .......................do
o d .......................do

Obedná prestávka

o d ...................... do

V ............................................... d ň a ..............

podpis, pečiatka

služieb:

K oznámeniu je potrebné priložiť fotokópiu:

1. výpisu z obchodného registra, osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo iného
osvedčenia oprávňujúceho podnikateľa na podnikanie podľa osobitného predpisu;
2. listu vlastníctva, alebo nájomnej zmluvy s vlastníkom objektu, príp. pozemku, s
uvedením predmetu podnikateľskej činnosti. Ak sú spolumajitelia ďalšie osoby,
priloží sa overený súhlas spolumajiteľov k podnikateľskej činnosti s uvedením
predmetu podnikania. Ak vlastník objektu neuzatvára nájomnú zmluvu (napr. rodinní
príslušníci), priloží overené čestné prehlásenie vlastníka objektu, príp. pozemku so
súhlasom na podnikateľskú činnosť. Ak je žiadateľ podnájomníkom a nájomná
zm luva neobsahuje súhlas prenajímateľa k podnájmu tretím osobám, priloží overený
písomný súhlas prenajím ateľa k podnájmu.
3. kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o zmene účelu využitia ak ide o novú
prevádzku alebo iný charakter prevádzky v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákonom č.
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.

Príloha č. 3 - vzor tlačiva: Oznám enie zm eny prevádzkového času
Obchodné m e n o :..........................................................................................................................................
Sídlo / miesto p o d n ik an ia:.........................................................................................................................
IČ O :.............................................................................

t. č.:..................................................................

Mesto Stupava
Mestský úrad Stupava
Hlavná 1/24
900 31 Stupava
VEC: Oznámenie zm eny prevádzkového času
V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
VZN Mesta Stupava č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území M esta Stupava (ďalej len „V ZN “), Vám oznamujem zmenu času predaja/ času
prevádzkovania služieb* v prevádzke (názov):.........................................................................

adresa p rev ád zk y :..................................................................................................................... v Stupave.
*nehodiace sa preškrtnite
Druh

prevádzkarne,

vrátane

predmetu

predaja,

resp.

poskytovaných

služieb:

Dátum účinnosti zmeny prevádzkového času prevádzkarne:
Prevádzkový čas je určený nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

o d ......................... do
o d ......................... do
o d ......................... do
o d ......................... do
o d ......................... do
o d ......................... do
o d ......................... do

Obedná prestávka

o d ........................ do

V ............................................... d ň a ..............
podpis, pečiatka

Príloha č. 4 - vzor tlačiva: Oznám enie o zrušení prevádzkarne

Obchodné m e n o :.......................................................................
Sídlo / miesto po d n ik an ia:.......................................................
IČ O :.............................................................................

t. č.:.

Mesto Stupava
Mestský úrad Stupava
Hlavná 1/24
900 31 Stupava

VEC: Oznámenie o zrušení prevádzky

V súlade s čl. 4 ods. 4 VZN Mesta Stupava č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území M esta Stupava (ďalej len „VZN“) Vám oznamujem, že
dňom

....................................................................

ruším

prevádzku

(jej

označenie/názov):

na adrese .............................

V .................................. dňa

pečiatka, podpis

