
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SEREĎ Č. 4/2003  
   
    
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  podľa § 6, §11, ods.4, písm. g  a  § 4 ods. 3 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení, v nadväznosti na zákon č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní 
v platnom znení a zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení  na svojom zasadnutí dňa 
16.decembra 2003 
 
     s a   u z n i e s l o 
 
na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) mesta Sereď č.  4/2003 o pravidlách času predaja 
v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta Sereď 
    
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto VZN sa dotýka podnikateľov, ktorí získali oprávnenia podnikať  na základe zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Podnikanie osôb, ktorých podnikateľská činnosť nie je v zmysle § 3 novely zákona č. 455/1991 Zb. 

živnosťou, sa riadi osobitnými predpismi. 
    
   

Článok 2 
Predmet a účel VZN 

 
(1) Predmetom tohto VZN je všeobecná úprava času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb, za 

účelom vytvorenia možnosti obstarania nákupu a využívania poskytovaných služieb na území mesta 
Sereď. 

 
 

Článok 3 
Vymedzenie základných pojmov 

 
(1) Na účely tohto VZN sa rozumie:      

Prevádzkáreň – priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť v oblasti obchodu  a  služieb  
 

a)   Obchod  – maloobchod  -  prevádzka, ktorá zabezpečuje kúpu tovaru na účely jeho predaja  
  konečnému spotrebiteľovi 

  – veľkoobchod -  prevádzka, ktorá zabezpečuje kúpu tovaru na účely jeho predaja  
   iným prevádzkovateľom živnosti 
                      –  pohostinská činnosť – pohostinstvá, reštaurácie, bary, atď., 1) 
                             
   
b) Služby  – poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na  
    uspokojovanie ďalších potrieb občanov 
 – prevádzky zabezpečujúce ubytovacie služby 

 
 

Článok 4 
        Pravidlá času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb 
  

(1) Pri určovaní času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb  mesto Sereď vychádza z maximálne 
pružnej doby tak, aby boli uspokojované potreby obyvate ľov mesta, požiadavky podnikateľov 
a oprávnené záujmy mesta. 

   
(2) Všeobecný čas predaja v obchodoch a čas prevádzky služieb sa stanovuje: v zimnom období od 6.00 hod 

do 22.00 hod. v letnom období od 6.00 hod do 23.00 hod  
 
(3) V prevádzkach zabezpečujúcich ubytovacie služby je prevádzkový čas neobmedzený, s výnimkou 

prevádzkovania pohostinskej činnosti podľa tohto VZN. 
   
(4) Čas predaja na trhoviskách - je určený osobitným predpisom, ktorý nie je dotknutý týmto VZN.   
   



(5) Prevádzkovateľ  oznámi mestu  písomne  prevádzkový čas v súlade s časom stanoveným týmto VZN 
v termíne do 10 dní od otvorenia prevádzky, zmenu prevádzkového času do 5 dní. 

 
 

Článok 5 
Výnimky z určeného  času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb      

. 
(1) Mesto môže povoliť výnimku z určeného všeobecného času predaja v obchodoch a času prevádzky 

služieb. 
  
(2) Mesto  povoľuje výnimku zo stanoveného prevádzkového času na základe písomnej žiadosti 

prevádzkovateľa /vzor žiadosti je prílohou č.l VZN/ so skúšobnou dobou 6 mesiacov, pri zohľadnení 
nasledovných podmienok: 

       -  zdôvodnenie žiadosti o udelenie výnimky 
       -  zohľadnenie lokality 
       -  zohľadnenie, či prevádzkovanie hudobnej produkcie bude po celú dobu prevádzkového času určeného  

 výnimkou 
       -  zohľadnenie oprávnených záujmov mesta v súvislosti  s ochranou verejného poriadku, k čomu vyžiada 

    odborný útvar Mestského úradu stanovisko Mestskej polície.        
                  

a) Po uplynutí skúšobnej doby, ak sa nevyskytnú opodstatnené sťažnosti na rušenie nočného kľudu, 
porušovanie verejného poriadku, poškodzovanie životného prostredia a pod., mesto predĺži dobu 
platnosti výnimky zo stanoveného času na základe žiadosti prevádzkovateľa, podanej najmenej 
mesiac pred uplynutím platnosti výnimky.  

b)  Ak sa na prevádzkovú jednotku vyskytnú oprávnené sťažnosti,  mesto odníme výnimku. 
c) Opätovne môže prevádzkovateľ požiadať o udelenie výnimky najskôr po uplynutí šiestich mesiacov 

od odňatia výnimky. 
 

(3) Jednorázové predĺženie času predaja a času prevádzky služieb z dôvodu konania neverejnej - 
uzatvorenej spoločenskej akcie, povoľuje mesto 

       na základe žiadosti /vzor príloha č.2/ podanej najneskôr  tri dni pred konaním akcie. 
 

(4) Konanie verejnej kultúrno-spoločenskej, športovej akcie je možné len v rámci povoleného prevádzkového 
času, vydaného mestom Sereď, okrem akcií poriadaných  mestom, resp. Domom kultúry a akcií 
poriadaných 31.decembra (Silvester).  

  
 

Článok 6 
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
(1) Prevádzkovateľ je povinný na vhodnom a  trvale viditeľnom mieste uviesť  prevádzkový čas určený pre 

spotrebiteľa.2) 
 
(2) Pri dočasnom uzavretí je prevádzkovateľ povinný na mieste, kde je uvedený prevádzkový čas, označiť 

začiatok a koniec uzavretia.2) 
 
(3) Pri zrušení prevádzkárne je prevádzkovateľ povinný písomne informovať mesto o tom, kde a kto je 

povinný vyrovnať prípadné záväzky.2) 
 
(4) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať VZN č.12/1998 o nočnom kľude. 
 
(5) Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie s hudobnou produkciou, je povinný oznámiť mestu začatie 

jej prevádzkovania. 3) 
 
(6) Prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie poskytujúce služby obyvateľstvu, usporiadateľ verejnej 

hudby alebo osoba, ktorá prevádzkuje verejnú hudbu, zodpovedá za to, že hluk z verejnej produkcie 
hudby nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas. 4)  Na účely kontroly 
dodržiavania hygienických limitov pre denný a nočný čas sa za nočný čas považuje čas medzi 22.00 
a 06.00 hod. 

 
 

Článok 7 
    Sankčné a kontrolné opatrenia 
 

(1) Sankcie za nedodržanie ustanovení tohto VZN upravujú osobitné predpisy 5) 
 
(2) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto VZN vykonáva: 
      Mestská polícia 
      Hlavný kontrolór mesta 
      Mestský úrad, oddelenie správy majetku mesta 



 
       

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
 
(1) Všetky rozhodnutia, záväzné stanoviská, vydané pred účinnosťou tohto VZN strácajú platnosť dňom 

31.1.2004. 
(2) VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 16.12. 2003 a nadobúda účinnosť 1.2.2004. 

 
    
 
 
 
         Ján Lehota 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) vyhl.MH SR č. 125/1995 Z.z., ktorou sa upravuje  kategorizácia pohostinských  prevádzkární 
2) zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení 
3) zák.č.   96/1991 Zb. o verejných a kultúrnych podujatiach v platnom znení 
4) zák.č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia v platnom znení 
5) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
      zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení 
 


