Ev. č. 2/2018-z01
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe § 4 ods. 3 písm. i) a ods. 5 a § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb
§1
Úvodné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta.
§2
Vymedzenie základných pojmov
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzkový čas“) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj
tovaru alebo sú poskytované služby.
2. Nočný čas je čas od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny.
3. Exteriérové sedenie je rozšírenie odbytovej plochy prevádzkarne vedľa prevádzkarne.
4. Obytná zóna je územie určené územným plánom mesta s prevažujúcou funkciou bývania v
rodinných domoch alebo bytových domoch.
5. Hudobnou produkciou je najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu reprodukovanú
technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie, spev a
pod..
6. Prísluchovou hudbou je najmä hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.
7. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene
zdržiava na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne
určené a zúčastňujú sa podujatia, ktoré nie je prístupné verejnosti (napr. rodinné oslavy,
svadby, smútočné hostiny, výročné schôdze, venčeky, stužkové slávnosti, posedenia pri
jedličke a pod.)
§3
Určenie prevádzkového času
1. Všeobecný prevádzkový čas sa určuje v časovom rozmedzí od 00.00 hod. do 24.00 hod.
V rámci tohto času si prevádzkovateľ sám určí prevádzkový čas pre každú prevádzku.
2. Prevádzkový čas je neobmedzený v prevádzkach:
a) prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) čerpacích staníc pohonných hmôt,
c) s predajom periodickej a neperiodickej tlače,
d) lekární

Prevádzkový čas:
a) v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou (napr. kaviarne, bary, pizzerie, reštaurácie,
vinárne, pivárne, bistrá, hostince, pohostinstvá, bufety a pod.):
- umiestnených mimo obytnej zóny je v nedeľu až štvrtok od 6. do 24. hodiny,
v piatok, sobotu a v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja, je neobmedzený,
- umiestnených v obytnej zóne je v nedeľu až štvrtok od 6. do 22. hodiny,
v piatok, sobotu a v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja, je od 7. do 23.
hodiny
b) v prevádzkarňach uvedených pod písm. a) v prípade uzavretej spoločnosti – svadby je
neobmedzený
c) v prevádzkarňach uvedených pod písm. a) s hudobnou produkciou alebo v prípadoch
uzavretej spoločnosti (okrem svadby):
- umiestnených mimo obytnej zóny je v nedeľu až štvrtok od 6. do 02. hodiny,
v piatok, sobotu, v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja a 26. 12., je bez
obmedzenia
- umiestnených v obytnej zóne je v nedeľu až štvrtok od 6. do 22. hodiny,
v piatok, sobotu, v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja a 26. 12. Je od 7. do
23. hodiny
d) exteriérových sedení pri prevádzkach podľa písm. a):
- umiestnených mimo obytnej zóny je v nedeľu až štvrtok od 6. do 24 hodiny, hudobná
produkcia je prípustná do 22. hod.,
v piatok, sobotu a v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja, je od 6. do 02.
hodiny, hudobná produkcia je prípustná do 24. hodiny,
- umiestnených v obytnej zóne v nedeľu až štvrtok je od 6. do 22. hodiny, prípustná je len
prísluchová hudba,
v piatok, sobotu a v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja, je od 7. do 23.
hodiny, hudobná produkcia je prípustná do 22. hodiny
3. V prípade prevádzok uvedených v odseku 3 koniec prevádzkovej doby dňa 31. 12. je
neobmedzený. Začiatok prevádzkovej doby dňa 1. 1. je možný od 00.00 hod.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby hlukom z prevádzkarne nedochádzalo k rušeniu
nočného času.
5. Prevádzkovatelia prevádzok uvedených v odseku 3 sú povinní zabezpečiť, aby sa zákazníci
nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času.

§4
Sankcie
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN uloží mesto sankcie podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov.1
1

napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

§5
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 26. 4. 2018 uznesením č.
58/2018.
2. Na zmene tohto VZN – vypustení § 3 ods. 2 písm. e) sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave dňa 2. 7. 2020 uznesením č. 69/2020.

Michal Domik
primátor

