MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V NOVÁKOCH

V Š E O B E C N E Z Á VAZ N É
NARIADENIE
MESTA NOVÁKY
č. 1/2011
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Nováky.
Mesto Nováky v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb.,
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktoré určuje pravidlá času predaja
obchode, času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území mesta Nováky
(ďalej len „Mesto“) a ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami z predaja v obchode
a z prevádzky služieb.

§1
Všeobecné ustanovenia
1.)
Toto „VZN“ sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí podnikajú na základe živnostenského
oprávnenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a fyzických
osôb, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa
osobitných predpisov.

2.
2.)
Podnikanie osôb, ktorých podnikateľská činnosť nie je v zmysle § 3 zákona č.
455/1991 Zb. živnosťou, sa riadi osobitnými predpismi ustanovenými zákonom.

§2
Prevádzkový čas
1.) Prevádzkový čas v prevádzkárňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania,
v čerpacích staniciach pohonných hmôt, v obchodných domoch typu supermarket a
hypermarket ako aj v špecializovaných herniach povolených na základe zákona č. 171/2005
Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je časovo neobmedzený.
2.) Prevádzkový čas v pohostinských a reštauračných zariadeniach je určený v rozmedzí:
Nedeľa - štvrtok od 06.00 hod. do 23.00 hod.
Piatok – sobota od 06.00 hod. do 04.00 hod. do nasledujúceho dňa
3.) Prevádzkový čas v ostatných prevádzkarňach, ktoré nie sú uvedené v §2 ods. 1 až
ods. 2 tohto „VZN“ sa určuje v rozmedzí:
Pondelok – nedeľa od 05.00 hod. do 22.00 hod.
4.) Prevádzkový čas dňa 31. decembra v prevádzkárňach na území mesta Nováky je určený
v rozmedzí .
od 06.00 hod. do 05:00 hod. do nasledujúceho dňa
5.) Podnikateľ je povinný prevádzkareň prevádzkovať tak, aby dôsledky jej činnosti
nenarúšali verejný poriadok a nočný kľud v meste.

§3
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) poverený zamestnanec mesta,
b) mestská polícia.

§4
Sankčné opatrenia
1.) Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto „VZN“ sa môže posudzovať v zmysle § 46
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako priestupok proti
poriadku v správe, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 33 €.
2.) Za porušenie ustanovení tohto „VZN“ právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie môže primátor mesta Nováky v zmysle § 13 ods. 9 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky
6 638€.

3.
3.) V prípade závažného resp. opakovaného porušenia tohto „VZN“ môže mesto Nováky,
zastúpené primátorom mesta Nováky, dať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia
príslušnému úradu.

§5
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.
„VZN“ bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Novákoch dňa 25.1.2011 uznesením č. 5/2011.
Účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
2.
Týmto „VZN“ sa ruší „VZN“ Mesta Nováky č. 1/2002 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nováky.
Dátum zverejnenia: 28.1.2011

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta

