
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č.2/2009 

o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území 
Mesta Sereď 

 
 

Mestské   zastupiteľstvo   v  Seredi   v   zmysle  §  4 ods. 3,    písm. i)   a § 6 ods. l   
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznáša 
v rámci samosprávnej právomoci na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď 
o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach  obchodu a služieb na území Mesta Sereď : 
 
 

Čl. l 
Účel a pôsobnosť nariadenia 

 

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť pravidlá času 
predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta tak, aby boli uspokojené 
potreby obyvateľov a požiadavky podnikateľských  subjektov. 

 
2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na 

podnikanie (ďalej len podnikateľ) prevádzkujúce prevádzkarne s predajom tovaru alebo s 
poskytovaním služieb spotrebiteľom na území mesta Sereď a vo veci dodržiavania 
prevádzkového času aj na fyzické osoby, ktoré podnikateľ poveril, aby v jeho mene a na 
jeho zodpovednosť v prevádzkarni predávali tovar alebo poskytovali služby (ďalej len 
predávajúci). 
 

  
 

Čl. II 
Vymedzenie základných pojmov 

 

Na účely tohto VZN sa rozumie:  
 

1. Prevádzkareň - priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť1 alebo 
priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť

2. 
 
2. Prevádzkovateľ – podnikateľ3 prevádzkujúci prevádzkareň s predajom tovaru alebo s 

 poskytovaním služieb  
 
3. Čas predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb (ďalej len  Prevádzkový čas) – je časovo 

ohraničená časť dňa, počas ktorej sa v prevádzkarni prevádzkovateľa vykonáva predaj 
tovaru alebo poskytujú služby v prospech spotrebiteľa 

 
4. Uzavretá spoločnosť -  skupina  individuálne určených a  pozvaných osôb zdržujúcich sa 

v prevádzkarni so súhlasom prevádzkovateľa za účelom ich účasti na rodinných 
a priateľských posedeniach (oslavy, svadby, promócie, kary,), firemných akciách (výročné 
konferencie, večierky, koncoročné posedenia) alebo  stužkových slávnostiach a  bez 
prístupu verejnosti. 

                                                 
1 Pozri §2 ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
2 Pozri §2 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
3 Pozri §2 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 



5. Verejné kultúrne podujatie – podujatie organizované v prevádzke prevádzkovateľa pre 
neurčitý počet individuálne neurčených osôb za účelom ich účasti na koncerte, hudobnej a 
tanečnej produkcii, tanečnej zábavy a iných akciách v oblasti spoločenskej zábavy a 
ktorého podmienky konania a organizovania určuje osobitný predpis4.    

 
 

Čl. III 
Všeobecný prevádzkový čas 

 

1) Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarniach obchodu a služieb je na území mesta Sereď 
stanovený : 
a) v období letného času denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod., 
b) v období  zimného času denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.   

 
2) V rámci časového rozpätia všeobecného prevádzkového času si prevádzkovateľ sám určí 

dobu, v ktorej bude prevádzku prevádzkovať. 
 

 
 

     Čl. IV. 
      Osobitný prevádzkový čas 

 

1. Prevádzkový čas časovo neobmedzený sa určuje v prevádzkarniach:  
- poskytujúcich služby prechodného ubytovania, s prevahou služieb ubytovania (hotel, 

penzión, ubytovňa  a pod.), 
- s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt, 
- s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket 

a hypermarket, 
- s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín 
- s predajom tovaru a poskytovaním služieb v oblasti zdravotníctva (lekárne, 

zdravotnícke pomôcky), 
- poskytujúcich pohotovostný servis a odťahovú službu. 

 

  
2. Prevádzkový čas v  herniach, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry podľa osobitného 

zákona5, a to hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, 
technických zariadení, obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované 
prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, sa určuje denne v rozpätí od 
07.00 hod. do 02,00 hod. 

 
3. Prevádzkový čas v reštauračných a pohostinských zariadeniach:  

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), 

 
b.) v ostatných prevádzkarniach sa určuje 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. 

   

                                                 
4 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov  
5 zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



4. Prevádzkový čas pre sezónne (obdobie letného času) exteriérové sedenia (terasy) sa určuje 
od 06.00 do 23,00 hod.  

 
5. Prevádzkový čas všetkých reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta, 

s výnimkou  prevádzkarní uvedených v ods. 3 písm. a) tohto článku, je zo dňa 31.12. 
príslušného kalendárneho roka na deň 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka  
neobmedzený. 

 
6. Ak pre jednotlivé druhy prevádzkarní nie je v tomto ustanovení osobitne určený 

prevádzkový čas, platí časové rozpätie určené pre všeobecný prevádzkový čas. 
 
 

   Čl. V. 
   Jednorazové predĺženie prevádzkového času 

 

1. Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinského zariadenia môže jednorázovo predĺžiť 
prevádzkový čas z dôvodu konania mimoriadneho a  neverejného podujatia pre uzavretú 
spoločnosť do 06.00 hod.  
 

2. Prevádzkovateľ je povinný doručiť mestu písomné ohlásenie o jednorazovom predĺžení 
prevádzkového času najneskôr tri pracovné dni pred konaním takéhoto podujatia. 
Prevádzkovateľ je povinný v ohlásení jednoznačne a pravdivo určiť dôvod jednorazového 
predĺženia času predaja, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. Vzor ohlásenia je 
prílohou č. 1  tohto VZN.  
 

3. Prevádzkovateľ reštauračného alebo pohostinského zariadenia môže z dôvodu konania 
verejného kultúrneho podujatia za splnenia podmienok podľa osobitného predpisu4 
predĺžiť v dňoch piatok alebo sobota alebo v deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja 
prevádzkový čas do 04,00 hod.  
V prevádzkarniach umiestnených v nebytových priestoroch obytných domov možno 
konať verejné kultúrne podujatie podľa prvej vety len v časovom rozpätí určenom pre 
všeobecný prevádzkový čas  t.j. najviac do 22.00 hod. (zimný čas) a do 23,00 hod. ( letný 
čas ). 

 
 

            Čl. VI. 
          Spoločné ustanovenia 

 

1. Prevádzkovateľ  je povinný  určiť a dodržiavať  prevádzkový čas určený pre každú 
prevádzkareň podľa podmienok tohto VZN. 

 
2. Predávajúci je povinný dodržiavať prevádzkový čas určený prevádzkovateľom podľa  

podmienok tohto VZN . 
 

  
3. Prevádzkovateľ v prevádzkarni otvorenej v súlade s ustanoveniami tohto VZN v období 

zimného času po 22,00 hod., resp. v období letného času po 23,00 hod., je povinný 
zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku tak, aby jej činnosťou 
nebolo rušené blízke okolie. 

 
4. Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzkovaní exteriérových sedení vykonať opatrenia, 

aby ich prevádzkou neboli hlukom a hudobnou produkciou rušení obyvatelia.  



 
Čl. VII. 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór Mesta Sereď. 
 
 

         Čl. VIII. 
Sankčné opatrenia 

 

1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €. 
 

2. Porušenie povinností (len fyzická osoba) podľa tohto nariadenia zakladá skutkovú 
podstatu iného priestupku proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu podľa 
§46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 

3. Dohľad vo veci dodržiavania podmienok a povinností určených týmto VZN vykonáva  a 
pokuty za priestupky ukladá a vyberá v blokovom konaní Mestská polícia Sereď.   

 
4. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy o priestupkovom6 

a správnom konaní7. 
 

5. Uložená pokuta je príjmom mesta Sereď  
          
 

Čl. IX. 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia mesta 
Sereď č. 4/2003 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na 
území Mesta Sereď. 

 
2. Výnimky z určeného času predaja, vydané mestom pred účinnosťou tohto VZN, strácajú 

platnosť. Prevádzkovatelia dotknutých prevádzkarní ohlásia do 60 dní po nadobudnutí 
účinnosti tohto VZN Mestu Sereď čas predaja svojej prevádzkarne, v súlade 
s ustanoveniami tohto VZN. 

 
 
3. Toto VZN Mesta Sereď bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 

66/2009 dňa  21.04.2009  a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 Mgr.Vladimír Vranovič 
        primátor mesta 
 
                                                 
6 Zákon č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
7 Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 



 
 

 
Príloha č.1 

 
Ohlásenie k jednorazovému predĺženiu prevádzkového času  
 
 
 
Prevádzkovateľ :                  ........................................................................................... 
Adresa sídla:                         ........................................................................................... 
Obchodné meno:                   .......................................................................................... 
IČO:                                      ........................................................................................... 
Názov prevádzkarne:            ........................................................................................... 
Adresa prevádzkarne :          ........................................................................................... 
Telefón/e-mail:                      .......................................................................................... 
 
 
 
 
Podujatie (akcia)  :  ......................................................................................... 
Termín konania: ......................................................................................... 
Čas konania podujatie (akcie):     od ...............hod.     do ...............   hod. 
Dôvod predĺženia: ......................................................................................... 
 
 
 
 
Dátum: ................................. 
 
 
 
 
 ............................... 
 pečiatka a podpis 
 
 
 
 
 
 
 


