
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 3/2007 

 zo dňa 29. novembra 2007 

  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Spišská Belá 

  

          Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišská Belá na základe § 6 ods. 1 a v nadväznosti na § 4 ods. 3 

písmena i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecné záväzné nariadenie:    

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie 

  

( 1 ) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Belá.  

 

( 2 )  Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré prevádzkujú 

na území mesta Spišská Belá prevádzkárne obchodu a služieb. 

 

( 3 ) Prevádzkárňou sa podľa toho nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť vykonáva a ktorý 

je určený pre styk so zákazníkmi - spotrebiteľmi.  

 

( 4 ) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb Mesto Spišská Belá  vychádza z 

maximálne pružnej doby, aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov.  

 

 § 2  

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

  

V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom mesta Spišská Belá  

sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) nasledovne:  

 

( 1 ) Všeobecný  prevádzkový čas v prevádzkárňach  na území mesta sa môže stanoviť od 06.00 h do 

22.00 h.  V rámci tohto času si podnikateľ sám určí prevádzkový čas  pre každú prevádzku. Tým nie je 

dotknuté ustanovenie odseku 8.  

  

( 2 ) Na základe  žiadosti podnikateľa môže mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke 

prevádzkový čas aj mimo času uvedeného v odseku  1.  K žiadosti o určenie takéhoto prevádzkového 

času je potrebné priložiť doklady uvedené v odseku 10. Do doby prerokovania žiadosti a vydania 

rozhodnutia o nej môže byť prevádzkareň otvorená v rozsahu všeobecného prevádzkového času.   

 

( 3 ) Prevádzkárne otvorené po 22.00 h sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.  

 

( 4 )  Určenie prevádzkového času podľa odseku 1 alebo 2 sa vzťahuje aj na prevádzkovanie letnej 

terasy pri tejto prevádzkárni. Hudobná produkcia na letnej terase po 22.00 h je vylúčená. 

  

( 5 )  V prípade konania spoločenských akcií (svadby, stužkové, životné jubileá a pod.) v prevádzke 

mimo povoleného prevádzkového času je podnikateľ povinný písomne požiadať o jednorázové 



predĺženie prevádzkového času, a to minimálne tri dni pred konaním akcie. O takejto žiadosti 

rozhoduje primátor mesta alebo ním poverený zamestnanec mesta.  V prípade nesúhlasu  mesto túto 

skutočnosť písomné oznámi žiadateľovi. Mesto môže na základe žiadosti  podnikateľa povoliť na 

obdobie 12 mesiacov opakované (paušálne) predĺženie prevádzkového času z dôvodu konania 

spoločenských akcií (svadby, stužkové, životné jubileá a pod.) v prevádzke žiadateľa. O takejto 

žiadosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

 

( 6 )  Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných 

prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci  nezdržiavali v prevádzke po uplynutí 

prevádzkového času.  

  

( 7 )  Ak sa preukáže, že závažným spôsobom činnosťou prevádzkárne dochádza k rušeniu nočného 

kľudu, porušovaniu verejného poriadku, znečisťovaniu a poškodzovaniu bezprostredného okolia, 

môže mesto z úradnej moci kedykoľvek určiť (zmeniť) prevádzkový čas. O tejto zmene 

prevádzkového času rozhoduje  mestské zastupiteľstvo. V takýchto prípadoch je možné obmedziť 

prevádzkový čas aj v rámci všeobecného prevádzkového času uvedeného v odseku 1. 

 

( 8 )  Prevádzkový čas prevádzkárne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu (na mestský úrad) 

najneskôr jeden deň pred začatím činnosti prevádzkárne alebo pred vykonaním zmeny tohto času.  

 

( 9 )  Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:  

a) obchodné meno podnikateľa,  

b) sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba) podnikateľa,  

c) názov a adresa prevádzkárne,  

d) dátum začatia činnosti prevádzkárne,  

e) čas predaja a prevádzkový čas prevádzkárne,  

f) predmet podnikateľskej činnosti (druh služieb, druh predávaného tovaru) .  

 

( 10 ) K oznámeniu podľa  odseku 9 podnikateľ priloží:  

a) oprávnenie na podnikateľskú činnosť 

b) platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného registra,  

c) nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, príp. pozemku, s uvedením predmetu podnikateľskej 

činnosti,  

d) doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona (kolaudačné rozhodnutie, resp. 

rozhodnutie o zmene užívania stavby).  

  

 

§ 3   

Spoločné ustanovenia 

  

( 1 ) Podnikateľ  je povinný uviesť   prevádzkový čas na (pri) vchodových dverách do prevádzkárne 

alebo na inom vhodnom pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste z verejného priestranstva.  

 

( 2 ) Pri dočasnom uzatvorení prevádzkárne je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, 

označiť aspoň 24 hod. vopred na vhodnom pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste začiatok a koniec 

uzatvorenia prevádzky za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň. 

 

( 3 ) Dočasné uzatvorenie prevádzkárne je podnikateľ povinný oznámiť mestu najneskôr 24 hod. pred 

uzatvorením, pokiaľ tomu nebránia závažné udalosti (smrť, choroba a pod.).  

 

( 4 )  Zmenu prevádzkového času je podnikateľ povinný oznámiť mestu najneskôr 24 hod. deň pred 

uskutočnením tejto zmeny.  

 

( 5 ) Pri zrušení prevádzkárne je podnikateľ povinný písomne informovať mesto najneskôr 7 dní pred 

zrušením prevádzkárne o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky. 

  

  



§ 4  

Porušenie nariadenia a sankcie 
 

( 1 ) Nedodržanie tohto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verejnému poriadku v zmysle 

osobitného zákona / 1 /.  

 

( 2 ) Za nedodržanie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže primátor mesta uložiť pokutu v zmysle osobitného zákona /2 /. 

 

 

§ 5 

Kontrola dodržiavania nariadenia  

 

 Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta, príslušníci 

Mestskej polície v Spišskej Belej, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva 

a členovia príslušných komisií mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej.  Týmto ustanovením nie sú 

dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách mesta pri výkone kontroly a dozoru 

v rámci ochrany spotrebiteľa a  zároveň iných štátnych orgánov.  

 

§ 6 
Prechodné ustanovenia 

  

Doterajšie rozhodnutia mesta o určení prevádzkového času zastávajú zachované. Mestské 
zastupiteľstvo má právo z úradnej povinnosti zmeniť prevádzkový čas v prevádzke podnikateľa 
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v § 2 ods. 7. 

 

 

§ 7  

Záverečné ustanovenia  

  

 ( 1 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa  29.11.2007 ako 

uznesenie číslo 149/2007. 

 

( 2 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 

 

 

§ 8 

Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008 

 

 

 

  

 

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

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

  

 

 

  

Odkazy: 

/1/ zákon SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

/2/ zákon SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  



 

  

 Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

 

dňa : 10.11.2006                               pečiatka                                         podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

 

dňa : 30.11.2007                                       pečiatka                                          podpis: ................................. 

 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

 

 

dňa :  ............................                            pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      

 

  
  
 
 

Dôvodová správa 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá číslo 3/2007  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Spišská Belá 

  

 
Podľa súčasnej právnej  úpravy – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je mesto oprávnené určovať  prevádzkový čas – čas predaja v obchode a čas prevádzky 

služieb v prevadzkárňach na území mesta Spišská Belá (originálna pôsobnosť mesta). V praxi to 

znamenalo, že každý podnikateľ , ktorý si chcel otvoriť prevádzku na území mesta, bol doposiaľ 

povinný požiadať mesto o povolenie určenia prevádzkového času. Povolenie vydával primátor mesta.  

Pritom mesto má právo určiť prevádzkový čas tak, aby to bolo v súlade s záujmami obyvateľov mesta, 

t.j. môže navrhovaný prevádzkový čas obmedziť (skrátiť). Nemôže ho však predĺžiť (bez súhlasu 

podnikateľa).   

 

Cieľom tohto nariadenia je zjednodušiť proces určovania (povoľovanie) prevádzkového času 

v prevádzkach na území mesta tak, že ak má byť prevádzkový čas určený v čase medzi 6.00 až 22. 

hod.,  podnikateľ je oprávnený si sám určiť prevádzkový čas pre danú prevádzku (podľa svojho 

uváženia), pričom je povinný tento ním určený prevádzkový čas oznámiť mestu (mestskému úradu).  

 

V prípade, že podnikateľ chce prevádzkovať svoju prevádzku aj po 22. hod., je povinný požiadať 

mesto o osobitné povolenie takéhoto prevádzkového času. O tejto žiadosti rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo (nie primátor mesta), ktoré posúdi vhodnosť otvorenia prevádzky aj po 22. hod. , 



pričom je oprávnené určiť podmienky, za akých táto prevádzka bude otvorená aj po 22.hod.. Mestské 

zastupiteľstvo môže kedykoľvek zmeniť toto svoje rozhodnutie z dôvodov uvedených v tomto 

nariadení.  

 

 Podľa súčasnej právnej úpravy nebolo možné postihnúť – sankcionovať tých podnikateľov, ktorí 

opakovane nedodržiavali prevádzkový čas alebo nepožiadali o určenie prevádzkového času. Vydaním 

tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vytvára pre mesto možnosť postihnúť takýchto 

nezodpovedných podnikateľov uložením pokuty až do výšky 200.000 Sk podľa zákona č. 369/1990 

Zb.  za nedodržanie tohto nariadenia mesta. 

  

   
Zoznam prevádzok na území mesta, v ktorých  je prevádzkový čas určený aj po 22. hod.  

     

p.č. Názov prevádzky 
adresa 
prevádzky prevádzkovateľ Prevádzkový čas 

1 BOBO-BAR 
Hviezdoslavova 
9 DUOPOL s.r.o. PO - Štv., a Nedeľa - do 24.00 h .   

        Piatok, Sobota do 02.00 

2 CONDOR - BAR Zimná 1 Milan Čikovský do 23.00 

3 Bufet – Rybársky dom Beliansky rybník Dušan Novotný do 23.00 

4 KLUB 501 Tatranská 31 Jozef Vnenčák PO - Štv., a Nedeľa - do 24.00 h .   

        Piatok, Sobota do 03.00 

5 V- Penzión 
Hviezdoslavova 
15 F.Pitoňák PO - Štv., a Nedeľa - do 21.30 h .   

        Piatok, Sobota do 23.00 

6 Belianská vináreň Petzvalova 17 E.Griglak do 23.00 hod. 

7 Bufet SRDIEČKO kpt.Nálepku E.Krempaský PO-PIA- do 23.45 hod. 

      Sobota  do 23.00 

        Nedeľa  do 22.00 

 

 

Finančná doložka: 

Navrhované nariadenie nebude mať dopad na  rozpočet mesta.      

 

 

V Spišskej Belej dňa 11.11.2007 

Spracovala  a predkladá :  JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 

  

 
 

 

 


