
 
 

MESTO  SEREĎ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Návrh -  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď 

 
č. ..../2014 zo dňa 15. 04. 2014, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Sereď č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja 
v  prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta Sereď 

 
 
 

 
 
Schválené MsZ v Seredi  dňa:   
Účinnosť od:  
 

 

 
 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  
§ 4 ods. 3, písm. i) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. ..../2014,  ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné  nariadenia  mesta  Sereď č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach 
obchodu a služieb na území mesta Sereď  (ďalej len „nariadenie“):  
  

Čl. I 
  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja 
v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta Sereď  sa mení  a dopĺňa nasledovne:  
 
1. V Čl. II. sa dopĺňa ods.6., ktorý znie:  

6) Mimoriadne neverejné podujatie  - akcia konaná v prevádzke obchodu a služieb s možnosťou 
prístupu iba osôb pozvaných organizátorom alebo objednávateľom akcie (napr. všetky druhy 
rodinných a spoločenských osláv ako svadba, kar, oslava promócií, narodenín, akcie 
zamestnávateľov, firiem, spoločností, orgánov verejnej správy a stužkové slávnosti).  

 
2. Čl. IV. ods. 3, písm. a) a  b) znejú: 

a) v prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch obytných domov sa určuje      
všeobecný prevádzkový čas, t. j. denne od 06.00 do 22.00 hod. (zimný čas) a do 23.00 hod. 
(letný čas),  ktorý platí aj počas konania mimoriadnych a neverejných podujatí pre uzavretú 
spoločnosť a konania verejných kultúrnych podujatí. 
 

b) v ostatných prevádzkarniach sa určuje všeobecný  prevádzkový čas denne od 06.00 hod. do 
02.00  hod. Prevádzkovateľ si v určenom rozpätí prevádzkového času sám určí dobu, v ktorej 
bude prevádzku prevádzkovať.  Počas konania  mimoriadnych a neverejných podujatí pre 
uzavretú spoločnosť sa určuje prevádzkový čas v dňoch piatok, sobota, alebo v deň 
predchádzajúci dňu pracovného pokoja do 06.00 hod. Počas konania verejných kultúrnych 
podujatí  za splnenia podmienok podľa osobitného predpisu1, sa určuje prevádzkový čas 
v dňoch piatok, sobota alebo v deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja do 04.00 hod.  

4.  Čl. V. sa vypúšťa. 
 Doterajšie  články VI. , VII., VIII. a IX.  sa označujú ako články V., VI.,VII. a VIII. 

 
Čl. II 

  
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
V Seredi dňa:.......      
 
        
           Ing. Martin Tomčányi 
                  primátor mesta 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Seredi sa na tomto nariadení uznieslo dňa........... uznesením číslo........ 
 
Deň vyhlásenia: 
Deň zvesenia: 

                                                           
1 zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších 
predpisov 
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