MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 11/2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č:115/2009
zo dňa:17.12.2009

Účinnosť od dňa: 1. januára 2010

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“).
§2
Základné pojmy
(1) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci
s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti
alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.
(2) Prevádzkovateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 1 alebo osoba
zapísaná v obchodnom registri2.
(3) Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná
podnikateľská činnosť.
(4) Za opodstatnenú sťažnosť sa považuje taká sťažnosť, ktorej prešetrením bolo preukázateľné
zistené porušenie zákona, právnych predpisov v súvislosti s obmedzením alebo neuznaním práva
a oprávneného záujmu sťažovateľa alebo iný nesprávny postup voči sťažovateľovi aj vtedy, ak sa
takéto porušenie preukázalo aspoň v jednom z viacerých bodov sťažnosti alebo sa zistili konkrétne
nedostatky, ktorých odstránenie si vyžiadalo zásah verejnej správy. Neopodstatnená sťažnosť je
taká sťažnosť, pri ktorej sa nepotvrdili avizované nedostatky ani porušenie zákonov či právnych
predpisov ani v jednom bode sťažnosti3.
(5) Nebytový priestor priamo priľahlý k stavbe určenej na bývanie je na účely tohto VZN nebytový
priestor vo vzdialenosti do 200 m od stavieb určených na bývanie.
§3
Prevádzková doba
(1) Všeobecná prevádzková doba sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa medzi 0600 hod. až 2200
hod..
(2) Časovo neobmedzená prevádzková doba je najme v prevádzkarni
a) čerpacích staníc pohonných hmôt,
b) služieb ubytovacích zariadení ,
c) na predaj tlače,
d)obchodných domoch.
(3) Prevádzková doba v prevádzkarni s pohostinskou činnosťou4 umiestnenej v nebytových
priestoroch priamo priľahlých so stavbami určenými na bývanie alebo ktoré sú umiestnené
v stavbe bytového domu sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa medzi 0600 hod. až 220000 hod..
Prevádzkovateľ môže predlžiť prevádzkovú dobu prevádzkarne, ak Mesto Žiar nad Hronom
neeviduje opodstatnenú sťažnosť na činnosť prevádzkarne.
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§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3
Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
4
Odvetvová klasifikácia ekonomickej činnosti ( OKEČ).
2

1

§4
Osobitné ustanovenia
(1) Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, hazardných hier a organizovanie verejných kultúrnych
podujatí sa spravuje osobitnými predpismi5.
(2) Prevádzkovú dobu trhových miest upravuje osobitné VZN6.
§ 5
Sankčné a kontrolné opatrenia
(1) Primátor Mesta Žiar nad Hronom môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie,
ktorá poruší toto nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu7.
(2) Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného
predpisu8.
(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
Účinnosť
(1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01. 2010.

V Žiari nad Hronom, dňa
Mgr. Ivan Č E R N A J
primátor v.r.
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 30.11.2009
do: 16.11.2009
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od:
do:
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Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 91/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
6
VZN Mesta Žiar nad Hronom Trhový poriadok v platnom znení.
7
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
8
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.
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