
Zriaďovanie prevádzkarní  a určenie pravidiel času predaja v obchode a  
času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo 

 
určuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkarní  a o určení 
pravidiel času predaja v obchode a  času prevádzky služieb na území mesta zo dňa 30.03.2007.   
     Pri zriaďovaní a umiestňovaní podnikateľských prevádzkarní obchodu a služieb a prevádzkarní 
s výrobnou činnosťou na území mesta Fiľakovo, sú právnické a fyzické osoby povinné požiadať mesto 
Fiľakovo písomnou formou o súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti v súlade s § 4, ods. 3, písm. d/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych úprav. 
 
Mesto nevydá súhlasné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzkarne na území 
mesta Fiľakovo ak: 
a) nie je podnikateľská činnosť a prevádzkareň v súlade s platným územným plánom mesta, 
b) ak žiadateľ o udelenie súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti alebo budúci prevádzkovateľ nemá 

vysporiadané daňové a poplatkové povinnosti voči mestu Fiľakovo, 
c) prevádzkarňou by bolo ohrozované životné prostredie alebo porušovaný verejný poriadok. 
d) nedoloží rozhodnutia alebo súhlasy v zmysle bodu 4. §3 tohto VZN. 
 
Podnikateľský subjekt môže začať vykonávať podnikateľskú činnosť a poskytovať služby na území mesta 
Fiľakovo po schválení prevádzkového času, času predaja, s uvedením účelu podnikania. 
 
Prevádzkovateľ predloží mestu – oddeleniu správy mestského majetku, daní a poplatkov ( prízemie,           
číslo dverí 12) ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne minimálne 15 dní pred otvorením prevádzkarne 
a k ohláseniu predloží doklady, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne 
záväznými predpismi : 
 
a) kópiu živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo iné platné doklady osvedčujúce 
právoplatnosť začatia podnikateľskej činnosti a zriadenia prevádzky;  
b) list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, prípadne pozemku. Ak je žiadateľ 
podnájomníkom a nájomná zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľa k podnájmu tretím osobám, priloží 
overený súhlas prenajímateľa k podnájmu;  
c) doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona (kolaudačné rozhodnutie, resp. 
rozhodnutie o zmene užívania stavby);  
d) kópiu uzatvorenej zmluvy s Mestom Fiľakovo o úhrade poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za 
príslušnú prevádzku,  
e) návrh predajného alebo prevádzkového času s vyznačením prestávok, v nebytových priestoroch bytových 
domov písomný súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov s navrhovaným prevádzkovým 
časom, prípadne písomné rozhodnutie spoločenstva vlastníkov,  
f) písomný súhlas bezprostredných susedov v prípade výkonu podnikateľskej činnosti v rodinnom dome, ak 
by táto činnosť mohla pôsobiť rušivo ( napr. nadmernou hlučnosťou, vibráciou, rušením nočného kľudu, 
rušením verejného poriadku, poškodzovaním životného prostredia a majetku, vzbudením verejného 
pohoršenia, narušením občianskeho spolunažívania a pod. ),  
g) kópiu rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec o umiestnení 
označenia prevádzky v súlade s ust. §30 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ak sa 
prevádzkareň nachádza v ochrannom pásme štátom chránených kultúrnych pamiatok, 
h) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie dotknutých priestorov do prevádzky.   
 
Zmeniť prevádzkový čas je možné na základe žiadosti prevádzkovateľa predloženej mestu a súhlasného 
stanoviska mesta. 
 
Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne obchodu alebo služieb, je povinný prevádzkovateľ, ak tomu nebránia 
vážne dôvody, aspoň 1 deň vopred, na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne označiť začiatok 
a koniec jej uzavretia. 
 
Pri zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne informovať najneskôr 3 dní pred 
zrušením prevádzkarne mesto Fiľakovo. V oznámení uvedie, kde a kto je povinný vyrovnať 
prípadné záväzky voči mestu Fiľakovo.   
 


