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1. ÚČEL VYDANIA VZN      
      

Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a 
písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa 
určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Púchov. 

2. ROZSAH PLATNOSTI 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v prevádzkarňach určených k podnikateľskej činnosti subjektov 
oprávnených na podnikanie na území mesta Púchov na základe zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní. 
 
 
3. SÚVISIACE DOKUMENTY 
 
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon)  
- zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník 
- nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z.z. 
- zákon č. l26/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve 
- zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 
- zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
- zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa 
- zákon č. 71/67 o správnom konaní 
- ustanovenia § 68a zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch, § 79, ods. 1 písm. f) zákona 
č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  
 
4. SKRATKY A POJMY 
 
4.1. Skratky 
 
VZN     - všeobecne záväzné nariadenie 
Zb.     - zbierka 
Zák.     - zákon 
Z.z.     - zbierka zákonov 
Zák. č.     - zákon číslo 
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4.2. Základné pojmy 
 
4.2.1. Prevázkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na 
ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele 
užívania na obchod a služby príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru 
alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu . 

4.2.2. Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo 
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská 
činnosť, t.j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby 
v čase písomne potvrdenom mestom Púchov. 

4.2.3. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na 
základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá 
vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného 
predpisu.  
 
4.2.4. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo 
škodlivý zvuk . 

4.2.5. Deň na účely tohto VZN trvá od 6.00 do 18.00 hod., večer na účely tohto VZN 
trvá od 18.00 do 22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 do 6.00 hod.  
 
4.2.6. Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

4.2.7. Na účely tohto VZN sa rozumie herňou miestnosť alebo súbor miestností 
stavebne spolu súvisiacich a prepojených špeciálne vybavených a zriadených na 
prevádzkovanie hazardných hier, v ktorej sa hrá najmä na výherných prístrojoch 
alebo na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, herňa musí byť 
umiestnená v oddelených priestoroch. 

 

5. POPIS ČINNOSTI 
 
5.1. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Púchov sú upravené príslušnými VZN. 

5.2. Mesto Púchov má záujem na oživení mesta, preto podporuje zriaďovanie letných 
terás. Zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia ( letné terasy ) ma území 
mesta Púchov je povolené od 8.00 hod. do 22.00 hod. po predchádzajúcom súhlase 
MsÚ Púchov, odd. výstavby, ÚP a ŽP a odd. BP, dopravy, CR a služieb. 
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5.2.1. Ulice v centrálnej mestskej zóne Námestie slobody, Moyzesova, Moravská, 
Ferka Urbánka, Štefánikova a 1. mája, slúžiace ľuďom ako hlavné komunikačné zóny 
a priestranstvá na stretávanie sa a zhromažďovanie, majú osobitne upravený režim 
pre zriadenie a prevádzkovanie terás, pričom toto musí byť na základe vopred 
uzavretého zmluvného vzťahu s Mestom Púchov za odplatu (nájomná zmluva) 
a podľa určených podmienok. 

5.2.2. Pre zaistenie bežného pohybu chodcov a zaistenie vjazdu sanitiek, policajných 
a hasičských vozidiel nie je možné umiestňovanie terás: 

- v priestore pred kostolmi v okruhu 50 m, ale po najbližšiu cestu alebo chodník, 

- v okolí mestských tržníc po najbližšiu cestu alebo chodník, 

- 1,2m od vchodu do obchodných prevádzok tak, aby nebol možný pohyb chodcov 

    v šírke min. 1,5m, 

- tak aby nebol umožnený prejazd sanitiek, policajných a hasičských vozidiel min. 

   v šírke 3m, 

- 2m od fontán, 

- v okolí autobusových zástavok min. 3m, 

- tak, aby neboli lavičky a koše prístupné minimálne z 3 strán. 

5.2.3. Terasy zriadené na Moyzesovej ulici ( pešej zóne ) majú obmedzenie 
prevádzky spočívajúce v prerušení ich prevádzky a zriadenia v prípade organizácie 
kultúrneho alebo spoločenského podujatia Mesta (napr. koncert, jarmok, 
zhromaždenie), kedy je prevádzkovateľ povinný po písomnom upozornení mesta 
v priestore, kde sa podujatie uskutoční, na vlastné náklady dočasne odstrániť všetky 
prvky terasy najneskôr 36 hodín pred začiatkom podujatia podľa typu podujatia. 

5.2.4. Maximálny počet miest sedenia na jednej terase môže byť 32, pričom sedacie 
prvky a stoly na terasách nemôžu byť z plastu, s výnimkou detských kútikov 
zložených zo zariadenia so špeciálnymi prvkami sedenia detských  (malých) 
rozmerov. Prípustné je iba kovové alebo drevené nábytkové zariadenie s možnými 
doplnkami z látky, prútia alebo umelého ťahaného vlákna, pričom musia byť vopred 
schválené mestským architektom. Akékoľvek veci spojené s prevádzkovaním terasy 
nemôžu byť umiestnené mimo architektom vytýčenej hranice terasy. Do terás nie je 
možné umiestňovať predmety, ktoré by mohli pôsobiť ako prekážky, napr. horniny, 
zariadenia na prevádzku živlov (voda, oheň) a samostatné jednoúčelové reklamné 
predmety s výnimkou označenia prevádzky a otváracích hodín. 
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5.2.5. Umiestnenie terás je možné iba v čase od 1. apríla do 31. októbra príslušného 
kalendárneho roka, s výnimkou roka 2007, kde toto obdobie začína až 1. májom. 

5.2.6. Otváracie hodiny terás sú totožné s časom predaja určeným týmto VZN. 

5.2.7. Akékoľvek prekrytie nad terasami musí byť tvarovo, esteticky a konštrukčne 
nerušiace a v súlade charakterom budovy alebo územia, schválené mestským 
architektom. 

5.2.8. Terasy nemôžu byť ozvučené 

5.2.9. Za čistotu v priestoroch terasy zodpovedá jej prevádzkovateľ.                                                      

5.3. Povinnosťou každého, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku a 
vibrácií je zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila 
najvyššie prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, a súčasne zabezpečiť ich 
objektivizáciu a hodnotenie . 

5.4. Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú 
určené Nariadením vlády SR č. 339/2006 Z.z. 

6. PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS 

6.1. Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a 
veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je 
určená časom medzi 06:00 hod. a 22:00 hod. 

6.2. Prevádzková doba v prevádzkarňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače 
a tlačovín a v predajniach potravín je určená časom v medzi 05:00 hod. a 23:00 
hod. s podmienkou, že mesto Púchov  neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov 
na obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného 
prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne. 

6.3. Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 
hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je 
určená časom medzi 08:00 hod. a 04:00 hod. 

6.4. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného 
ubytovania, v čerpacích staniciach pohonných hmôt a v obchodných domoch typu 
supermarket a hypermarket je časovo neobmedzená. 

6.5. Prevádzková doba v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou ,vrátane 
prevádzkarní s integrovanou herňou, umiestnených v nebytových priestoroch 
susediacich so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým majú vlastnícke alebo iné 
práva právnické osoby a fyzické osoby, je určená časom medzi 06:00 hod. a 22:00 
hod., pričom hudobná produkcia je povolená v čase medzi 9.00 a 21.00 hod. 
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6.6. V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní s 
integrovanou herňou, ktoré nie sú umiestnené v nebytových priestoroch susediacich 
so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým majú vlastnícke alebo iné práva 
právnické osoby a fyzické osoby, je určená časom medzi 06:00 hod. a 02:00 hod. s 
podmienkou, že mesto Púchov  neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na 
obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného 
prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne. 

 
6.7. Prevádzková doba prevádzkarní s poriadaním verejných kultúrnych podujatí a 
neverejných spoločenských akcií. 

a/ v prevádzkach s poriadaním verejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou 
produkciou hudby, je prevádzková doba určená časom medzi 08:00 hod. a 04:00 
hod., pričom podnikateľ je povinný k ohláseniu prevádzkovej doby  doložiť na MsÚ 
Púchov odd. školstva, kultúry, soc.vecí a športu odbornú hlukovú štúdiu k nebytovým 
priestorom, ktorá preukáže, že v stavbe boli vykonané potrebné technické, stavebné 
a ďalšie proti hlukové opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu hluku do vonkajšieho 
prostredia nad najvyššie prípustné hodnoty a protokol o meraní hluku vo vonkajšom 
prostredí a vnútornom prostredí budov, pričom zistené hodnoty nebudú prekračovať 
najvyššie prípustné hodnoty určené Nariadením vlády č. 339/2006 Z.z. 

b/ v prípade sťažnosti obyvateľov na obťažovanie hlukom z verejnej produkcie hudby 
v noci, ako aj v prípade sťažnosti obyvateľov počas ohláseného jednorazového 
predĺženia prevádzkovej doby  je prevádzkovateľ povinný na základe výzvy mesta 
Púchov, odd. školstva, kultúry, soc.vecí a športu  zabezpečiť vykonanie merania 
hluku vo vonkajšom prostredí a vnútornom prostredí budov a protokol o výsledku 
merania predložiť mestu Púchov.  Ak výsledok merania hluku preukáže 
opodstatnenosť sťažnosti prekročením najvyšších prípustných hodnôt hluku, 
je prevádzková doba prevádzkarne určená časom medzi 06:00 hod. a 22:00 
hod. až do doby vykonania technických, organizačných a ďalších opatrení, ktoré 
zabezpečia, aby hluk z prevádzkarne neprekračoval prípustné hodnoty a vykonania 
nového merania hluku, ktoré musí preukázať účinnosť vykonaných opatrení 

.c/ Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej - 
uzavretej spoločenskej akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne Mestskému 
úradu v Púchov odd. BP, dopravy, CR a služieb najneskôr dva pracovné dni pred 
konaním akcie. 

d/ Prevádzkovatelia prevádzkarní s poriadaním verejných kultúrnych podujatí 
spojených s verejnou produkciou hudby v noci s prevádzkovou dobou povolenou 
pred účinnosťou tohto VZN sú povinní predložiť mestu Púchov odbornú 
hlukovú štúdiu k nebytovým priestorom a protokol o meraní 
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 hluku vo vonkajšom prostredí a vnútornom prostredí budov do 30. 9. 2007 
podľa zákona č. 126/2006 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z.. 

7. POVINNOSTI PODNIKATEĽA 
 
7.1. Podnikatelia si určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami 
tohto VZN okrem dní, v ktorých je obmedzenie času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb upravené zákonom. 

7.2. Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej 
doby prevádzkarne k písomnému potvrdeniu mestom Púchov  na tlačive vydanom 
Mestským úradom v Púchove , odd. BP, dopravy, CR a služieb najneskôr 10 
pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne. 

 
7.3. Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 
VZN, mesto Púchov  písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi. 
 
7.4. Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, 
pretože podnikateľ k ohláseniu nepriložil požadované doklady, mesto Púchov  
písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi 
podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je nevyhnutné splniť 
pre určenie prevádzkovej doby podnikateľom. 

7.5. Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN,  
mesto Púchov  písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby, 
oboznámi podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je 
nevyhnutné splniť pre súlad prevádzkovej doby s týmto VZN. 

7.6. Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Mestskému 
úradu v Púchove, odd. BP, dopravy, CR a služieb najneskôr do 5 pracovných dní od 
ukončenia činnosti prevádzkarne na tlačive vydanom Mestským úradom v Púchove. 

7.7. Podnikateľ alebo osoba podnikateľom poverená je povinná preukázať sa 
písomným potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne mestom Púchov  na 
požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu 
a služieb v meste Púchov. 

7.8. Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú mestom Púchov 
označiť na prevádzkarni podľa ustanovení osobitného predpisu. 

7.9. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN mesta Púchov,  
ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne. 
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7.10. Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň svojim obchodným menom, 
prípadne symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo 
poskytovaných služieb. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí 
byť uvedené obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne, prevádzková doba pre spotrebiteľa, kategória, skupina a 
trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení podľa osobitného 
predpisu. 

7.11. Podnikateľ je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu aj na vonkajších 
priestoroch prináležiacich k prevádzkarni a dbať na to, aby nedošlo 
k znečisťovaniu verejného priestranstva v okolí prevádzkarne . 

8. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

Mesto je povinné v rámci svojej pôsobnosti vytvárať vhodné podmienky ochraňujúce, 
podporujúce a rozvíjajúce verejné zdravie a pozitívne ovplyvňovať  zdravie 
obyvateľstva. 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Púchov  vykonávajú: 

a) primátor mesta,  

b) Mestský úrad  Púchov - poverení zamestnanci, 

c) Hlavný kontrolór, 

d) Mestská polícia Púchov 

e) poslanci mestského zastupiteľstva mesta Púchov  v rozsahu svojich právomocí 
daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

                                                           

9.PRIESTUPKY A SANKČNÉ OPATRENIA 

9.1.  Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov sa dopustí podnikateľ alebo ním poverená osoba vtedy ak: 
 
a) vykonáva podnikateľskú činnosť v prevádzkarni, pre ktorú nebolo mestom Púchov  
vydané písomné potvrdenie prevádzkovej doby v zmysle tohto VZN, 

b) nepredloží písomné potvrdenie prevádzkovej doby prevádzkarne mestom Púchov  
na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a 
služieb , 
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c) nedodrží prevádzkovú dobu prevádzkarne, t.j. vykonáva v prevádzkarni 
podnikateľskú činnosť predajom tovarov alebo poskytovaním služieb po 
prevádzkovej dobe písomne potvrdenej mestom Púchov  a označenej na 
prevádzkarni, 

d) neohlási jednorazové predĺženie prevádzkovej doby mestu Púchov  , 

e) prevádzkovú dobu prevádzkarne písomne potvrdenú mestom Púchov  neoznačí 
na prevádzkarni. 

9.2. Príslušníci mestskej polície a poverení zamestnanci mestského úradu sú 
oprávnení za priestupky  uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
9.3. Podľa Zák. č. 126/2006 § 38, odst. q/ o verejnom zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, priestupku sa dopustí ten, kto používa zdroj hluku, 
infrazvuku alebo vibrácií a nezabezpečí, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia 
neprekročila najvyššie prípustné hodnoty pre deň, večer, alebo noc, alebo 
nezabezpečí ich objektivizáciu a hodnotenie / určené nariadením Vlády SR č. 
339/2006 Z.z. /. Za priestupok možno uložiť pokutu od 1000,- Sk do 50 000,- Sk. 
Priestupky podľa Zák. č. 126/2006 prejednávajú a sankcie za ne ukladajú v rozsahu 
svojej pôsobnosti regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného 
zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 pís.d/ až h/ Zák. č. 126/2006 Z.z. 

                                   
10. SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

10.1. Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na 
území mesta Púchov, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu 
schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov . 
 
10.2. Rozhodnutia mesta Púchov  o povolení prevádzkovej doby vydané pred 
účinnosťou tohto VZN a súhlasy s prevádzkovou dobou potvrdené Mestským úradom 
v Púchove  pred účinnosťou tohto VZN sa považujú za ohlásenie prevádzkovej doby 
prevádzkarne podnikateľom   s výnimkou tých rozhodnutí, ktoré boli vydané na 
skúšobnú dobu. 

10.3. U prevádzkarní, ktorým bolo vydané rozhodnutie o povolení prevádzkovej doby 
na skúšobnú dobu po jej uplynutí v zmysle tohto VZN bude potvrdená mestom 
Púchov, odd. BP, dopravy, CR a služieb prevádzková doba na základe žiadosti 
podnikateľa.  
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Dôvodová správa 
 
 
 VZN č. 2/2007 – Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Púchov nahrádza VZN č. 4/2004 o určení pravidiel času predaja 
v obchode, času prevádzky služieb v meste Púchov. 
 
 Nové VZN bolo nutné vypracovať hlavne z dôvodu konania hudobných 
produkcií v zariadeniach, ktoré priamo súvisia s obytnými domami a svojim hlukom 
obmedzujú užívanie bytov prípadne rod. domov. 
 
 V bode 5.2. – letné terasy je povolená jednotná prevádzková doba od 8.00 
hod. do 22.00 hod. za podmienky dodržania všetkých predpisov.  
 
 V bode 6. sa presne určuje prevádzkový čas v jednotlivých prevádzkach 
s maloobchodným a veľkoobchodným predajom a v prevádzkach poskytujúcich 
služby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


