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Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Bytča  

č.7/2016  

zo d ňa 23.11.2016 

o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území Mesta Byt ča 

Mestské zastupite ľstvo v Byt či pod ľa §6 a §4, ods.3, písm.i) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc h predpisov 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt ča, ktorým sa 
ur čujú pravidlá času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času 
prevádzky služieb na území Mesta Byt ča ( ďalej len nariadenie). 

 

PRVÁ  ČASŤ  

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

Článok 1 

Účel nariadenia 

1. Toto nariadenie ur čuje pravidlá času predaja v obchodných 
prevádzkar ňach a času prevádzky služieb pri vykonávaní 
podnikate ľskej činnosti v prevádzkar ňach podnikate ľov na území 
Mesta Byt ča tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi 
požiadavkami obyvate ľov mesta a podnikate ľmi. Nariadenie sa 
vz ťahuje na všetky fyzické osoby – podnikate ľov a právnické 
osoby, ktorí podnikajú na území Mesta Byt ča a ktorí získali 
oprávnenie podnika ť na základe zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpi sov, zákona 
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskoršíc h predpisov 
alebo pod ľa osobitných predpisov. 

2. Toto nariadenie sa nevz ťahuje na úpravu prevádzkového času na 
trhovom mieste – „Mestská tržnica Byt ča“, úprava ktorého je 
obsiahnutá v osobitnom Všeobecnom záväznom nariaden í mesta 
Byt ča č. 3/2014. 

Článok 2 

Základné pojmy  

Pre ú čely tohto nariadenia sa rozumie:  

1. Prevádzkare ň je nebytový priestor, v ktorom sa vykonáva 
podnikate ľská činnos ť a na ktorý bolo vydané príslušným orgánom 
právoplatné rozhodnutie o ú čele využívania na obchod a služby. 

2. Prevádzkovate ľ prevádzkarne je podnikate ľ, ktorý v prevádzkarni 
vykonáva podnikate ľskú činnos ť predajom tovaru alebo 
poskytovaním služieb. 
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3. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb je časovo 
ohrani čená časť d ňa, po čas ktorej je prevádzkare ň sprístupnená 
v rámci výkonu podnikate ľskej činnosti spotrebite ľom 
a v prevádzkarni sa v prospech spotrebite ľov vykonáva predaj 
tovaru alebo sú poskytované služby. 

4. No čný čas je časový úsek d ňa od 22,00 hod do 06,00 hod. 
nasledujúceho d ňa, ktorý je vyhradený pre zabezpe čenie zdravého 
a nerušeného pokoja a odpo činku obyvate ľov mesta, a to najmä na 
ochranu pre ob ťažovaním obyvate ľov hlukom, hlasným alebo 
hlasovým zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a p od., nad 
mieru primeraným pomerom. 

5. Hudobnou produkciou je hudba reprodukovaná techn ickým 
zariadením na po čúvanie, na tane čnú zábavu alebo diskotéky, 
ďalej živá hudba na po čúvanie alebo koncertné vystúpenia, spev 
a pod.. 

6. Uzavretá spolo čnos ť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje 
v prevádzkarni na základe pozvania, povolenia alebo  so súhlasom 
prevádzkovate ľa prevádzkarne, pri čom nejde o verejne prístupnú 
akciu alebo verejne prístupné poskytovanie služieb 
v prevádzkarni (napr. svadba, rodinná oslava, stužk ová 
slávnos ť, firemná akcia a pod.). V tomto prípade sa nejedná  
o činnos ť prevádzky v rámci jej času predaja a poskytovania 
služieb a prevádzkovate ľ tejto prevádzkarne je i v prípade 
uzavretej spolo čnosti povinný dodržiava ť ustanovenie Článku 3, 
ods.2 a ods.4 tohto nariadenia. 

 

Článok 3 

Povinnosti prevádzkovate ľa prevádzkarne  

 

Prevádzkovate ľ prevádzkarne je povinný:  

1. Zabezpe či ť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržaný čas 
predaja alebo poskytovania služieb pod ľa tohto nariadenia. 

2. Zabezpe či ť, aby pri prevádzkarni otvorenej po 22,00 hod. 
nedochádzalo k rušeniu no čného času a hluk zo zariadení 
hudobnej produkcie v prevádzkarni neprekro čil najvyššie 
prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory stanovené  v osobitnom 
predpise - vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustnýc h hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ob jektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

3. Prispôsobi ť činnos ť prevádzkarne tak, aby sa spotrebitelia po 
ur čenom čase predaja alebo čase poskytovania služieb 
nezdržiavali v prevádzkarni. 

4. Umožni ť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za ú čelom 
vykonania kontroly dodržiavania predajného času alebo času 
poskytovania služieb danej prevádzkarne. 
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DRUHÁ  ČASŤ  

USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODNÝCH PREVÁDZKARŇACH A ČASE 
PREVÁDZKY SLUŽIEB 

 

Článok 4 

Určenie času predaja v obchodných prevádzkar ňach a času prevádzky 
služieb  

1. Všeobecný čas predaja v obchodných prevádzkar ňach a všeobecný 
čas prevádzky služieb na území Mesta Byt ča sa ur čuje v d ňoch 
pondelok až nede ľa v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 
hod., ak nie je v ods. 3 tohto článku nariadenia ustanovené 
inak.  

2. V rámci ur čeného všeobecného času predaja v obchodných 
prevádzkar ňach a všeobecného času prevádzky služieb na území 
Mesta Byt ča si prevádzkovate ľ prevádzkarne sám stanoví čas 
predaja, resp. čas poskytovania služieb pre každú svoju 
prevádzkare ň. 

3. Všeobecný čas predaja v obchodných prevádzkar ňach a všeobecný 
čas prevádzky služieb ur čený v ods.1 tohto článku nariadenia sa 
stanovuje odlišne v nasledovných prípadoch: 

a) v prevádzkar ňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, 
s prevahou služieb ubytovania, v prevádzkar ňach poskytujúcich 
služby a predaj tovaru na čerpacích staniciach pohonných hmôt, 
v prevádzkar ňach poskytujúcich služby a predaj tovaru 
v obchodných domoch typu supermarket a hypermarket 
a v prevádzkar ňach poskytujúcich zdravotnícke služby, sa ur čuje 
všeobecný čas predaja a poskytovania služieb ako časovo 
neobmedzený, 

b) v prevádzkar ňach špecializovaných herní poskytujúcich 
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výhe rných 
prístrojov, technických zariadení obsluhovaných pri amo hrá čmi, 
s telekomunika čnými zariadeniami a videohrami, sa ur čuje čas 
predaja a čas poskytovania služieb v d ňoch pondelok až nede ľa 
v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod.  

c) v prevádzkar ňach poskytujúcich reštaura čné alebo pohostinské 
služby bez hudobnej produkcie, sa ur čuje čas predaja a čas 
poskytovania služieb v d ňoch pondelok až štvrtok a nede ľa 
v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00,00 hod. a v dňoch 
piatok a sobota v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. 
nasledujúceho d ňa, 

 

d) v prevádzkar ňach poskytujúcich reštaura čné alebo pohostinské 
služby s hudobnou produkciou, sa ur čuje čas predaja a čas 
poskytovania služieb v d ňoch pondelok až štvrtok a nede ľa 
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v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod. a v d ňoch piatok 
a sobota v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 03,00 hod. 
nasledujúceho d ňa, 

 

e) v prevádzkar ňach poskytujúcich rýchle ob čerstvenie bez predaja 
a podávania alkoholických nápojov, sa ur čuje čas predaja a čas 
poskytovania služieb v d ňoch pondelok až štvrtok a nede ľa 
v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod. a v d ňoch piatok 
a sobota v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 03,00 hod. 
nasledujúceho d ňa. 

V rámci ur čených časov prevádzkarní poskytujúcich predaj tovaru 
a služby na území Mesta Byt ča, špecifikovaných v ods. 3, body 
a) až e) Článku 4 tohto nariadenia, si prevádzkovate ľ 
prevádzkarne sám stanoví čas predaja, resp. čas poskytovania 
služieb pre každú svoju prevádzkare ň. 

 

Článok 5 

Čas predaja v prevádzkar ňach letných terás a na sezónnych 
posedeniach pred vlastnou prevádzkou prevádzkovate ľa 

 

1. V prevádzkar ňach letných terás poskytujúcich reštaura čné 
alebo pohostinské služby na území Mesta Byt ča sa ur čuje čas 
predaja a poskytovania služieb v d ňoch pondelok až nede ľa 
v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 23,00 hod..  

2. V sezónnych posedeniach pred vlastnou prevádzkou  
prevádzkovate ľa, si prevádzkovate ľ tejto prevádzkarne sám 
stanoví čas predaja, resp. čas poskytovania služieb na sezónnom 
posedení a to v rámci všeobecného času predaja ur čeného 
v ods.1, Článku 4 tohto nariadenia. 

 

Článok 6 

Kontrolná činnos ť a sankcie 

1. Kontrolnú činnos ť dodržiavania tohto nariadenia vykonáva 
Mestská polícia Byt ča a poverení zamestnanci mesta. 

2. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia os obitných 
právnych predpisov o úlohách mesta pri výkone kontr oly a dozoru 
v rámci ochrany spotrebite ľa a zárove ň iných štátnych orgánov. 

3. Sankcie za nedodržanie tohto nariadenia upravujú  osobitné 
predpisy a to zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
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TRETIA  ČASŤ  

PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

Článok 7 

Prechodné ustanovenia 

1. V prípade, ak prevádzkovate ľ prevádzkarne na území Mesta Byt ča 
nemá pre svoju prevádzkare ň stanovený čas predaja alebo čas 
poskytovania služieb v rozsahu všeobecného času predaja  
ur čeného v druhej časti Článku 4 tohto nariadenia, je povinný 
vykona ť úpravu predmetného času predaja alebo času poskytovania 
služieb pod ľa tohto nariadenia a to najneskôr odo d ňa 
01.01.2017. 

2. D ňom 01.01.2017 strácajú platnos ť a ú činnos ť doposia ľ vydané 
rozhodnutia Mesta Byt ča o čase predaja v prevádzkar ňach na 
území Mesta Byt ča, vydané v súlade s VZN Mesta Byt ča č. 4/2005. 

 

Článok 8 

Zrušovacie ustanovenia 

Dňom nadobudnutia ú činnosti tohto nariadenia sa ruší VZN Mesta 
Byt ča č. 4/2005 zo d ňa 24.11.2005, o pravidlách času predaja 
v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb na území 
Mesta Byt ča. 

 

Článok 9 

Závere čné ustanovenia 

1. Toto VZN Mesta Byt ča č.7/2016 bolo schválené uznesením MZ 
v Byt či č. 152/2016, zo d ňa 23.11.2016. 

2. Toto VZN Mesta Byt ča č.7/2016 nadobúda ú činnos ť 15-tym d ňom odo 
dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli Mesta Byt ča. 

 

 

 

 

             Bc. Miroslav Minár čik  
             primátor mesta  
        


