
 
Mesto Fiľakovo na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a podľa ustanovenia § 4 
ods. 1, ods. 3, písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom 
č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 
v y d á v a 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FI ĽAKOVO  

č. 10/2013 
O URČENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE  

A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA FI ĽAKOVO 
 
 
 

§1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

  
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ ) určuje pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území mesta Fiľakovo. 
 
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb podnikateľmi na trhoviskách na 
území mesta a na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá osobitnými nariadeniami.  

 
 

§2 
ZÁKLADNÉ POJMY 

  
Na účely tohto nariadenia : 

(1) Nočným časom je časový úsek dňa od 22.00 hod. do 06.00 hod.1 nasledujúceho dňa. Jedná sa 
o časový úsek dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov 
mesta. 

(2) Prevádzková doba je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj 
tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom. 

(3) Hluk je rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý 
spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom2. 

(4) Obchodnou činnosťou je najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod, veľkoobchod)3. 

(5) Pohostinskou činnosťou je najmä príprava jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu 
konzumáciu na mieste4. 

(6) Službou je najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce 
a výkony na uspokojenie ďalších potrieb5. 

(7) Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, na ktorý 
bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele využívania na 
maloobchod a služby. 

(8) Herňou je miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, 
špeciálne vybavených a zariadených na prevádzkovanie hazardných hier, v ktorej sa hrá najmä 
na výherných prístrojoch alebo technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi; herňa 
musí byť umiestnená v oddelených priestoroch6. Prevádzka herne sa riadi prevádzkovým 
poriadkom herne.  

 

 

1  §13n ods. 2 zákona č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí 
2 §2 písm. c) vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
3  §33 písm. a) a § 34 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
4  §38 ods. 1 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
5  §43 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
6  §2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z.z. o o hazardných hrách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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(9) Podnikateľom je : 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri7  
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia8  
c) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov9.     

 
 

§3 
USTANOVENIA O PREVÁDZKAR ŇACH NA ÚZEMÍ MESTA 

  
(1) Podnikateľ môže zriadiť prevádzkareň výlučne v priestoroch, ktoré sú na to stavebne určené. 
Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. 
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby,  prevádzkového 
zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť 
život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene 
v užívaní stavby.  
 
(2) Účel užívania stavby alebo zmena účelu užívania stavby nesmie byť v rozpore so záväznou časťou 
územnoplánovacej dokumentácie mesta. 
 

§4 
OHLÁSENIE PREVÁDZKARNE 

  
(1) Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný mestu ohlásiť prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na 
území mesta za podmienok ustanovených v tomto nariadení, pričom uvedenú povinnosť si dotknutá 
osoba splní spolu s ohlásením prevádzkovej prevádzkarne, pričom podrobnosti o postupe splnenia si 
tejto povinnosti sú upravené týmto VZN v časti týkajúcej sa ohlásenia prevádzkovej doby. 
 
 

§5 
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 

 
(1) Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb, okrem 
prevádzkarní kde sa podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa               
v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 
 
(2) Prevádzkový čas v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou (ako napr. pohostinstvá, pivárne, 
reštaurácie, bistrá, bufety, snack bary, kaviarne, vinárne a pod.) a všetky zariadenia, kde sa podávajú 
alkoholické nápoje, sa stanovuje z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu najneskôr do 02.00 hod. 
v noci, v ostatné dni najneskôr do 24.00 hod. 
 
(3) Prevádzková doba v prevádzkarniach :  

a)  poskytujúcich služby prechodného ubytovania (hotely, ubytovne, penzióny),  
b)  s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,  
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket,                 

hypermarket, 
d)  s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, 
e) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných 

pomôcok a pod.) 
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na autobusových a vlakových staniciach  

je časovo neobmedzená. 
 
 

7  §27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
8  §10 zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  
9  Napr. zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení noviel, zákon č. 416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení noviel, zákon   
č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(4) Prevádzkový čas v herniach sa stanovuje v trvaní maximálne 23 hodín denne. Podávanie 
alkoholických nápojov sa stanovuje v herniach v dňoch z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu 
najneskôr do 02.00 hod. v noci, v ostatné dni najneskôr do 24.00 hod.  
 
(5) Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12. 
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená. 
 
(6) Prevádzkovatelia prevádzok otvorených po 22.00 hod. sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby 
nedochádzalo k obťažovaniu vlastníkov a užívateľov susedných nehnuteľností hlukom, rušením 
nočného kľudu, rušením verejného poriadku, poškodzovaním životného prostredia, poškodzovaním 
majetku a podobne.  
 
(7) V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne alebo príležitostné terasy, môže tieto 
prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby prevádzkarne. Sezónne alebo príležitostné terasy 
môže podnikateľ prevádzkovať po 22.00 hod. iba pod podmienkou ukončenia hudobnej produkcie 
alebo prísluchovej hudby a dodržiavania príslušných právnych predpisov. 
 
(8) Jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenských akcií (svadby, 
stužkové, plesy, životné jubileá a pod.), usporiadania mimoriadnej akcie pre uzavretú spoločnosť 
alebo konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo hudobnou 
produkciou, je možné len na základe osobitného povolenia mesta, pričom prevádzkovatelia sú povinní 
zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k narušeniu 
verejného poriadku a nočného kľudu. Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod 
jednorázového predĺženia prevádzkového času, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. 
 
(9) Mesto môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa určiť osobitnú prevádzkovú dobu 
prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej v tomto článku VZN.  
 
(10) Rušenie nočného pokoja je narúšaním verejného poriadku. 
 
(11) V prípade opodstatnených sťažností na závažné alebo preukázané opakované narušovanie 
nočného kľudu a verejného poriadku v priamej súvislosti s činnosťou prevádzkarne a jej okolí, čo 
bude doložené podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, zápismi 
Mestskej polície Fiľakovo alebo Obvodným oddelením PZ SR, môže byť prevádzke upravený 
a obmedzený prevádzkový čas. 

§6 
OHLÁSENIE PREVÁDZKOVEJ DOBY 

 
(1) Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia. 
 
(2) V záujme riadneho plnenia si samosprávnej pôsobnosti mesta pri usmerňovaní ekonomickej 
činnosti na území mesta, v záujme zachovania verejného poriadku na území mesta, v záujme vedenia 
záznamov evidenčného charakteru a v záujme náležitej všeobecnej informovanosti (napr. pri nakladaní 
s komunálnym odpadom a pod.), je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť mestu určenie 
prevádzkovej doby svojej prevádzkarne, prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 10 dní pred 
zahájením činnosti prevádzkarne alebo pred uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne na 
tlačive „Ohlásenie prevádzkovej doby v prevádzkarni“( príloha č. 1 tohto nariadenia). 
 
(3) Podnikateľ v ohlásení uvedenom v prílohe č. 1 ďalej uvedie obchodné meno, sídlo podnikania, 
IČO, názov a adresu prevádzkarne a účel jej využitia. Mesto ohlásenie prevádzkovej doby 
podnikateľovi písomne potvrdí. 
 
(4) Podnikateľ k ohláseniu o prev. dobe v prevádzkarni predloží doklady nie staršie ako 3 mesiace : 

a) oprávnenie na podnikanie7,8,9 

b) fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov na účely prevádzkarne alebo list 
vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely 
prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom10 

 

10  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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c) kolaudačné rozhodnutie k prevádzkarni11 a v prípade, že došlo k zmene účelu využitia 
nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne, fotokópiu príslušného dokladu 
o zmene účelu využitia12 

d) vyjadrenie (rozhodnutie) príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na 
uvedenie priestorov do prevádzky alebo na zmenu v ich prevádzkovaní a to v súlade 
s osobitným zákonom13 

 

(4) Pri povoľovaní prevádzkovej doby mesto vychádza zo žiadosti podnikateľa tak, aby boli 
uspokojené požiadavky obyvateľov a aby bolo predchádzané možným negatívnym javom vo vzťahu 
k obyvateľom mesta. 

 
§7 

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PODNIKATE ĽA 
 

(1) Označenie prevádzkarne prevádzkovou dobou upravuje osobitný predpis14 .  
 
(2) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril hluk, infrazvuk alebo vibrácia, aby 
neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty podľa osobitného predpisu15 .  
 
(3) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby z prevádzkarne nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu 
zákazníkmi prevádzkarne, hudobnou produkciou a iným spôsobom vyvolaným pôsobením osôb 
nachádzajúcich sa v prevádzkarni. 
 
(4) Podnikateľ po ukončení prevádzkovej doby v prevádzkarni, alebo v jej časti vykoná opatrenia, 
ktoré zabránia vstupu nových zákazníkov do prevádzkarne uzamknutím vstupov do prevádzkarne, 
zabezpečí ukončenie obsluhy zákazníkov a zabezpečí aby hostia nezdržiavali v prevádzkových 
miestnostiach a prevádzkarni. 
 
(5) Podnikateľ, alebo ním určený zamestnanec k prevádzkovaniu prevádzkarne v prípade, že je 
prítomný v prevádzkarni aj po ukončení prevádzkovej doby stanovenej pre prevádzkareň, je povinný 
osobám oprávneným k vykonaniu kontroly dodržiavania tohto nariadenia, sprístupniť prevádzkareň 
k vykonaniu kontroly. 
 
(6) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková 
doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím 
prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň16 . 
 

(7) Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu zrušenie prevádzkovej 
doby najneskôr 7 dní pred ukončením činnosti v prevádzkarni na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tohto 
nariadenia „Oznámenie o ukončení činnosti v prevádzkarni“  a je povinný vyrovnať prípadné záväzky 
voči mestu.  
 

 §8 
KONTROLNÁ ČINNOSŤ A SANKCIE 

 
(1) Kontrolu dodržania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať : 

a) príslušníci Mestskej polície Fiľakovo 
b) hlavný kontrolór,  
c) poverení zamestnanci mesta Fiľakovo 
d) poslanci mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo v rozsahu svojich právomocí daných 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov17 . 
 

11  §76 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
12  §82 ods. 4, §85 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
13  §13 ods. 4 písm. a) zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení noviel 
14  §15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
15 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
16  §15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  
17  §25 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
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(2) Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 
podnikanie môže mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur podľa osobitného predpisu18 . 
 
(3) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu podľa osobitného predpisu19 . 
 
(4) Pokuta je príjmom mesta. 
 

§9 
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Potvrdenia o predajnej a prevádzkovej dobe, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto nariadenia 
a sú v súlade so prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa tohto nariadenia, zostávajú v platnosti. 
 
(2) Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadením sú povinní 
do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne 
v súlade s prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa tohto nariadenia. 
 
(3) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia osobitných všeobecných 
právnych predpisov 
 

§10 
ZRUŠOVACIE A ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Týmto nariadením sa ruší VZN Mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkarní a o určení pravidiel 
času predaj v obchode a času prevádzky služieb na území mesta zo dňa 26.04.2004 s účinnosťou od 
11.05.2004 a Dodatok č. 1 k tomuto VZN zo dňa 15.12.2009 s účinnosťou od 04.01.2010. 
 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva                 
č. 104/2013 zo dňa 5. decembra 2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
MsÚ vo Fiľakove, t.j. dňom 20. decembra 2013. 
 

 
 
 
                                      

                                                                                   v.r. 
                JUDr. Jaromír Kaličiak 

                                         primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnené na internetovej adrese mesta  
dňa :  15.11.2013 
Zvesené dňa 20.12.2013 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane) : 5.12.2013 
Doručené pripomienky (počet) : 0 
 
 
 

18  §13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
19  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
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Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

OHLÁSENIE PREVÁDZKOVEJ DOBY V PREVÁDZKARNI 
 

 
Žiadateľ – FO* / PO** 
 
Meno a priezvisko FO :  ........................................................................................................ 
 
Názov a sídlo PO :  ........................................................................................................ 
 
IČO :    ........................................................................................................ 
 
Prevádzkareň :  ........................................................................................................ 
(uviesť názov a adresu prevádzkarne) 
 
Účel využitia prevádzkarne : ............................................................................................ 
 
Dátum otvorenia prevádzky : ............................................................................................ 
 
Kontakt :   ........................................................................................................ 
(telefón, e-mail) 
 
Návrh prevádzkovej doby : 
(uviesť hodiny od - do) 

Pondelok ......................................................... 

Utorok ......................................................... 

Streda  ......................................................... 

Štvrtok ......................................................... 

Piatok  ......................................................... 

Sobota ......................................................... 

Nedeľa ......................................................... 

 
Vo Fiľakove, dňa  ..................................... 

  
 
 ................................................................... 

                                                                                               Podpis a pečiatka žiadateľa 
Prílohy : 
(doklady uvedené v §6 ods. 4 písm. a) až d) tohto nariadenia)  
a) doklad o oprávnení na podnikanie  
b) nájomná zmluva alebo list vlastníctva pre prevádzkareň 
c) kolaudačné rozhodnutie alebo doklad o zmene účelu využitia stavby 
d) vyjadrenie RÚVZ na uvedenie priestorov do prevádzky 
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Príloha č. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENIE O UKON ČENÍ ČINNOSTI V PREVÁDZKARNI 
 
 

 
Ounamovateľ – FO* / PO** 
 
Meno a priezvisko FO :  ........................................................................................................ 
 
Názov a sídlo PO :  ........................................................................................................ 
 
IČO :    ........................................................................................................ 
 
Prevádzkareň :  ........................................................................................................ 
(uviesť názov a adresu prevádzkarne) 
 
Účel využitia prevádzkarne : ............................................................................................ 
 
Dátum ukončenia činnosti v prevádzkarni :    ......................................................................... 
 
Kontakt :   ........................................................................................................ 
(telefón, e-mail) 
 
 
 
 
Vyrovnanie prípadných záväzkov voči mestu : 

 

poplatok za komunálny odpad  :    ÁNO      NIE 

daň z nehnuteľnosti :   ÁNO      NIE 

iné :............................................ ÁNO      NIE 

     

 
Vo Fiľakove, dňa  ..................................... 

  
 
 
 ................................................................... 

                                                                                               Podpis a pečiatka žiadateľa 
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