
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt�a 
�. 4/2005 zo d�a 24.11.2005 

o pravidlách �asu predaja v obchodných prevádzkach a �asu prevádzok služieb 
na území mesta Byt�e 

 
 
Mestské zastupite�stvo v Byt�i pod�a § 6, ods.1 a § 4, ods.3, písm. i) zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt�e, ktorým sa ur�ujú pravidlá �asu 
predaja v obchodných prevádzkach a �asu prevádzok služieb na území Mesta Byt�e (�alej len nariadenie). 
 

§ 1 
Ú�el nariadenia 

 
1. Toto nariadenie ur�uje pravidlá �asu predaja v obchodných prevádzkach a �asu prevádzok služieb pri vykonávaní 

podnikate�skej �innosti v prevádzkach podnikate�ov na území Mesta Byt�e. Nariadenie sa vz�ahuje na všetky 
fyzické osoby - podnikate�ov a právnické osoby, ktorí získali oprávnenie podnika� na základe zákona �. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona �. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov alebo pod�a osobitných predpisov, napr. zákon �. 277/1994 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

2. Prevádzkou sa pod�a tohoto nariadenia rozumie nebytový priestor, v ktorom sa podnikate�ská �innos� vykonáva a 
ktorý je ur�ený pre styk so zákazníkmi. 

 
§ 2 

Stanovenie �asu predaja v obchodných prevádzkach a �asu prevádzok služieb 
 
1. Všeobecný �as predaja v obchodných prevádzkach a všeobecný �as prevádzok služieb na území Mesta Byt�e sa 

stanovuje od 06,00 do 22,00 hod. V rámci tohoto �asu si podnikate�ský subjekt (�alej len prevádzkovate�) sám 
stanoví prevádzkový �as pre každú svoju prevádzku. 

2. �as predaja v obchodných prevádzkach alebo �as prevádzok služieb (prevádzkový �as) je prevádzkovate� povinný 
písomne oznámi� Mestu Byt�a (�alej len mesto) prostredníctvom podate�ne na Mestskom úrade v Byt�i (�alej len 
mestský úrad) a to najneskôr 7 dní pred za�atím �innosti prevádzky alebo pri vykonaní zmeny prevádzkového 
�asu. 

3. Písomné oznámenie musí obsahova� tieto údaje: 
a) názov a adresu prevádzky, 
b) dátum za�atia �innosti prevádzky, resp. dátum zmeny prevádzkového �asu, 
c) sortiment predaja, resp. poskytované služby, 
d) �as predaja v obchodnej prevádzke, resp. �as prevádzky služieb (prevádzkový �as), 
e) obchodné meno podnikate�ského subjektu, prevádzkovate�a 
f) sídlo alebo miesto podnikania podnikate�ského subjektu, prevádzkovate�a  

4. K oznámeniu podnikate�ský subjekt, prevádzkovate� priloží: 
a) kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu opráv�ujúceho 

vykonávanie podnikate�skej �innosti, 
b) doklad o vlastníctve alebo nájme, resp. podnájme nebytového priestoru; ak je nebytový priestor v podielovom 

alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov 
c) ak sa v nebytových priestoroch žiadaný alebo podobný predmet podnikate�skej �innosti v minulosti 

nevykonával i doklad, že predmetný nebytový priestor stavebno - technicky vyhovuje vykonávanej 
podnikate�skej �innosti (kolauda�né rozhodnutie, resp. rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, vydávané pod�a 
zákona �. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - stavebný zákon).  

5. Fyzická osoba - podnikate� alebo právnická osoba môže svoju prevádzku na území mesta prevádzkova� v �ase od 
06,00 hod. do 22,00 hod. bez obmedzenia. 

6. Fyzická osoba - podnikate� alebo právnická osoba môže svoju prevádzku na území mesta s predmetom 
vykonávanej podnikate�skej �innosti: 
a) �erpacie stanice pohonných hmôt, 
b) hypermarkety a supermarkety, 
c) pohotovostné služby v zdravotníctve, 
d) ubytovacie služby, 
prevádzkova� 24 hodín denne bez obmedzenia. 



7. Po 22,00 hod. môže podnikate�ský subjekt, prevádzkovate�, predáva� tovar, resp. poskytova� služby, vo svojich 
prevádzkach na území mesta len na základe povolenia mesta. K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné priloži� 
doklady uvedené v § 2, ods.4, pri�om samotná žiados� musí obsahova� náležitosti uvedené v § 2, ods.3 tohoto 
nariadenia. Žiados� podáva prevádzkovate� mestu najneskôr 30 dní pred požadovanou ú�innos�ou. 

8. V prípade pohostinských, reštaura�ných prevádzok s �asom predaja po 22,00 hod. vydáva mesto povolenie �asu 
predaja na dobu ur�itú - 2 mesiace (skúšobná doba) a až po jej uplynutí, v prípade bezproblémového chodu takejto 
prevádzky, resp. po splnení príp. podmienok daných v povolení sa povolenie zmení na dobu neur�itú. 

9. Povolenie na predajný �as, resp. prevádzkový �as po 22,00 hod., vydáva Mesto Byt�a - primátor, po prejednaní 
príslušnej žiadosti v komisii Správy majetku a podnikate�ských �inností pri MZ v Byt�i a v MR a jej následnom 
odporu�ení. V prípade, ak vplyvom už existujúcej prevádzky, s povoleným prevádzkovým �asom po 22,00 hod., 
dochádza k rušeniu no�ného k�udu ob�anov mesta, k porušovaniu verejného poriadku, k poškodzovaniu životného 
prostredia a pod., môže Mesto Byt�a - primátor, tento prevádzkový �as upravi�, skráti� a to po prejednaní dôvodu 
úpravy prevádzkového �asu v komisii Správy majetku a podnikate�ských �inností pri MZ v Byt�i a v MR a jej 
následnom odporú�aní. 

10. Pri jednorázovej úprave - pred�žení prevádzkového �asu po 22,00 hod. a to z dôvodov konania svadby, stužkovej 
slávnosti, koncertu, tane�nej zábavy a pod. podáva mestu prevádzkovate� písomnú žiados� a to najneskôr 5 dní 
pred konaním samotnej akcie. Povolenie vydáva Mesto Byt�a - primátor (bez predchádzajúceho prejednania a 
doporu�enia v poradných orgánoch mesta). 

11. Pri do�asnom uzavretí prevádzky je prevádzkovate� povinný na mieste, kde je vyvesený prevádzkový �as, ozna�i� 
za�iatok a koniec uzavretia a to najneskôr 24 hodín pred do�asným uzavretím prevádzky za predpokladu, že táto 
bude uzavretá dlhšie ako 1 de�. 

12. Pri zrušení prevádzky je prevádzkovate� povinný písomne informova� mesto (mestský úrad) najneskôr 7 dní pred jej 
zrušením o skuto�nostiach, kde a kto je povinný vyrovna� prípadné záväzky (reklamácie a pod.) vyplývajúce z 
podnikate�skej �innosti tejto prevádzky. 

 
§ 3 

Kontrolná �innos� a sankcie 
 
1. Kontrolnú �innos� nad dodržiavaním tohoto nariadenia vykonávajú: 

a) poslanci Mestského zastupite�stva v Byt�i, 
b) zamestnanci mesta, oddelenia Správy majetku a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Byt�i, 
c) zamestnanci mesta, Mestskej polície v Byt�i. 

2. Podnikate�ské subjekty, prevádzkovatelia podnikajúci vo svojich prevádzkach na území mesta sú povinní na 
vyzvanie kontrolného orgánu preukáza� sa platným dokladom opráv�ujúcim na podnikanie, ako aj dokladom - 
povolením mesta na prevádzkový �as po 22,00 hod., pokia� takýto prevádzkový �as realizujú. 

3. Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia môže Mesto Byt�a - primátor uloži� fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie alebo právnickej osobe (vykonávajúcej podnikate�skú �innos�) pokutu do výšky 200.000,- Sk. Taktiež 
mesto môže da� pri porušovaní ustanovení tohoto nariadenia podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na 
pozastavenie, resp. zrušenie živnostenského oprávnenia. 

 
§ 4 

Závere�né ustanovenia 
 
1. Pravidlá �asu predaja v obchodných prevádzkach a �asu prevádzok služieb uvedené v § 2 tohoto nariadenia sa 

nevz�ahujú na ambulantný predaj, podomový predaj, predaj na mestskom trhovisku v Byt�i, jarmoky a príležitostné 
trhy. 

2. Povolenia o ur�ení �asu predaja a �asu prevádzky služieb vydané mestom pred ú�innos�ou tohoto nariadenia 
zostávajú na�alej v platnosti. 

3. D�om nadobudnutia ú�innosti tohoto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt�e �. 4/1993 v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Byt�e �. 1/1998 (o podmienkach podnikania na území Mesta 
Byt�e). 

4. Toto nariadenie nadobúda ú�innos� d�om 09.12.2005 
 
 
 
 

Ing. Peter Korec 
primátor mesta 


