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Mesto  Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) a § 6  ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov úprav a zmien vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN „).  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Žiar nad Hronom (ďalej len „prevádzková doba“) v prevádzkarňach a v priestoroch 
súvisiacich s prevádzkovaním živnosti1 na území mesta Žiar nad Hronom okrem 
prevádzkovej doby trhovísk a predajnej doby pri ambulantnom predaji. 

 
(2) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb Mesto Žiar nad Hronom 

vychádza z maximálnej pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta 
a požiadavky  právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej len   
„podnikateľ“).  

 
§ 2 

Prevádzková doba  
 

(1)  Prevádzková doba: 
a) obchodných živností sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa medzi  0600 hod. až  2200 

hod., 
b) živností poskytujúcich služby, s výnimkou písm. c) tohto paragrafu, sa určuje v dňoch 

pondelok až nedeľa medzi  0600 hod. až  2200 hod.,  
c) čerpacích staníc pohonných hmôt a služieb ubytovacích zariadení (hotely, penzióny, 

ubytovne, motely, kempingy) sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa nepretržite po 
celých 24 hodín. 

 
§ 3 

Pravidlá povoľovania prevádzkovej doby 
 

 
(1) Podnikateľ je povinný Mestu Žiar nad Hronom písomne oznámiť prevádzkovú dobu 

najneskôr v deň začatia činnosti prevádzky alebo v deň uskutočnenej zmeny. Oznámenie 
musí obsahovať : 
a) obchodné meno, 
b) sídlo ( právnická osoba), miesto podnikania ( fyzická osoba), 
c) názov a adresu prevádzky, 
d) dátum začatia (zmeny) činnosti prevádzky, 
e) prevádzkovú dobu 
f) označenie živnosti2 ( obchodná, poskytujúca služby) 

 
(2) Podnikateľ môže živnosti uvedené v § 2 tohto VZN  prevádzkovať v inej dobe než 

určenej týmto VZN len na základe povolenia.  
                                                           
1 § 17 zákona č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v platnom znení 
2 § 32 zákona č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v platnom znení 
 



 2 

(3) O prevádzkovej dobe nad rámec ustanovený v § 2 tohoto VZN rozhoduje na základe 
písomnej žiadosti podnikateľa (ďalej len „žiadosť“) primátor na základe kladného 
vyjadrenia Komisie pre verejný poriadok ( ďalej len „komisia“).  

(4) Komisia pred vydaním svojho vyjadrenia posúdi všetky relevantné faktory zohľadňujúce 
záujmy podnikateľa, ako aj obyvateľov v okolí prevádzky, resp. priestoru súvisiaceho 
s prevádzkovaním živnosti. 

(5) Členov komisie vymenováva primátor. Členmi komisie sú:  
a) poslanec z volebného obvodu, na území ktorého sa predmetná prevádzka, resp. 

priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, nachádza.  
b) náčelník Mestskej polície alebo ním poverený príslušník Mestskej polície  
c) poverený pracovník Mestského úradu   

(6) Primátor vydá povolenie na prevádzkovú dobu nad rámec určený týmto VZN  vždy len 
na určitú dobu, nie dlhšiu ako jeden rok; takéto povolenie môže na žiadosť podnikateľa 
vydať aj opakovane. 

(7) Primátor môže na základe odporúčania komisie oznámený alebo individuálne povolený 
prevádzkový čas skrátiť, ak vplyvom činnosti prevádzky, resp. priestoru súvisiaceho 
s prevádzkovaním živnosti,  dochádza k preukázanému porušovaniu verejného poriadku 
(alebo voči prevádzke bola podaná opodstatnená sťažnosť) alebo k preukázateľnému 
porušeniu predpisov na ochranu zdravia ľudí3.  

(8) Podnikateľ môže požiadať o zrušenie skrátenia prevádzkového času, ak preukáže, že 
dôvody na skrátenie prevádzkového času pominuli. K žiadosti sa vyjadruje komisia.  

(9) Ak sa v prevádzakárni poskytujúcej pohostinské služby, koná akcia uzatvorenej 
spoločnosti ( napr. svadba, stužková, ples a podobne ) mimo všeobecnej alebo schválenej 
prevádzkovej doby, nie je podnikateľ povinný požiadať o vydanie povolenie podľa 
odseku 2. Podnikateľ je povinný písomne oznámiť konanie takejto akcie najmenej 3 dni 
pred jej uskutočnením na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, pričom v oznámení je 
povinný uviesť čas začatia a čas ukončenia predmetnej akcie. Zároveň je povinný čas 
začatia a čas ukončenia akcie uviesť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 
prevádzkarne.   

 
§ 4 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 
  
 
(1) Prevádzka  na území mesta Žiar nad Hronom musí byť označená spôsobom stanoveným 

osobitným predpismi 4). 
(2) Podnikateľ je povinný  na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť:  

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, 
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, 
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie. 

                                                           
3 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých   

zákonov 
4  zákon č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v platnom znení 
    zákon č. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
    zákon č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o   

priestupkoch v znení neskorších predpisov 
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(3) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je  podnikateľ povinný na mieste, kde  je uvedená 
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 
hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je 
uzavretá dlhšie ako jeden deň.  
 

§  5 
Sankčné a kontrolné opatrenia 

 
(1) Primátor môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší 

toto nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.5 
(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa 

osobitného predpisu.6 
(3) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonáva: 

a) Mestská polícia Žiar nad Hronom, 
b) Hlavný kontrolór Mesta Žiar nad Hronom, 
c) Poverení zamestnanci Mesta Žiar nad Hronom. 

 
§  6 

Prechodné ustanovenie 
 
(1) Podnikatelia sú povinní v lehote do 31.12.2007 zosúladiť prevádzkovú dobu  s týmto 

VZN.  
 

§  7 
Účinnosť 

 
(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. 12. 2007. 
 
 
V Žiari nad Hronom,  dňa  11.10.2007 
 
 
 
 
                                                                                     Mgr.  Ivan   Černaj 
                                                                                         primátor mesta  
 
 
 
  
 

                                                           
5 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
6 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 


