MESTO SVIDNÍK
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo

: 7/2011

Mesto Svidník , na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods.1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník č. 7/2011
o usmerňovaní ekonomickej činnosti
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

9.9.2011

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

9.9.2011

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

9.9.2011

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

21.9.2011

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

23.9.2011

Pripomienky písomne:

Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Pripomienky elektronicky: prednosta@svidnik.sk
Pripomienky faxom:

054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:

27.9.2011

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

15.10.2011

Zvesené z úradnej tabule dňa:

15.10.2011

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:

99/2011
90/2011

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú v súlade s platnou právnou úpravou
(zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) podmienky pre
oblasť usmerňovania ekonomickej činnosti na území mesta Svidník. Toto nariadenie
upravuje výkon samosprávnych funkcií Mesta Svidník pri určovaní pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb, pri vydávaní súhlasov, záväzných stanovísk
alebo vyjadrení k podnikateľskej a inej
činnosti
právnických a fyzických
osôb, k umiestneniu prevádzky na území mesta a pri prechodnom uzatvorení prevádzky
obchodu alebo služieb.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a na predaj
a poskytovanie služieb podnikateľmi na trhoviskách, podmienky ktorých upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník číslo 3/1998 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach .

Článok 2
Záväzné stanoviská
1. Mesto Svidník vydáva súhlas, záväzné stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti
právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta a záväzné
stanovisko o určení času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb.
2. Záväzným stanoviskom Mesto Svidník deklaruje svoje záujmy o jeho rozvoj, resp.
o ochranu obyvateľov pred nežiaducimi vplyvmi podnikateľskej činnosti v meste, pričom
v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti prihliada na dodržiavanie zdravých podmienok
a spôsobu života obyvateľov mesta a na dodržiavanie verejného poriadku v meste.
Účelom vydávaného záväzného stanoviska je predovšetkým záväzné uvedenie údajov
a informácií nevyhnutných pre osoby, ktoré majú záujem realizovať svoje podnikateľské
zámery na území mesta.
3. Pri vydávaní záväzných stanovísk k zámerom podnikateľských činnosti fyzických
a právnických osôb na území mesta Svidník je nevyhnutné predložiť okrem náležitostí
uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch najmä:
a) údaje o žiadateľovi, a to:
aa) pri fyzickej osobe meno a priezvisko, názov a adresu prevádzky, na ktorú sa vydáva
záväzné stanovisko,
ab) pri právnickej osobe obchodný názov a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
názov a adresu prevádzky, na ktorú sa vydáva záväzné stanovisko,
b) predmet podnikateľskej činnosti,
c) termín, od ktorého má platiť záväzné stanovisko,

d) platný živnostenský list, prípadne výpis z obchodného registra, alebo iné právne platné
doklady osvedčujúce právoplatnosť vykonávania podnikateľskej činnosti v zmysle iných
právnych predpisov,
e) doklad o vlastníctve objektu alebo platnú zmluvu o nájme nebytových priestorov; ak sú
spolumajiteľmi ďalšie osoby, priloží overený súhlas spolumajiteľov k podnikateľskej
činnosti s uvedením predmetu podnikania. Ak vlastník objektu neuzatvára nájomnú
zmluvu (napr. s rodinnými príslušníkmi), priloží overené čestné prehlásenie vlastníka
objektu príp. pozemku, so súhlasom na podnikateľskú činnosť. Ak je žiadateľ
podnájomníkom a nájomná zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľa k prenájmu tretím
osobám, priloží overený písomný súhlas prenajímateľa k podnájmu.
4. Záväzné stanovisko vydáva Mesto Svidník prostredníctvom vecne príslušného odboru
Mestského úradu vo Svidníku, podpisuje ho primátor mesta a v prípade, že nevyhovuje
žiadateľovi v celom rozsahu, musí obsahovať aj odôvodnenie.
5. Záväzné stanoviská vydáva obdobným spôsobom Mesto Svidník aj pri akejkoľvek zmene
pôvodného charakteru prevádzky alebo obchodu, pri zmene podnikateľskej činnosti,
sortimentu alebo činnosti v oblasti služieb, pri zmene názvu, pri zmene umiestnenia a pod.
6. Pri posudzovaní žiadosti sa vychádza najmä z toho, či sa prevádzkareň nenachádza
v lokalite s možnosťou narušovania občianskych vzťahov, porušovania nočného pokoja,
porušovania verejného poriadku, poškodzovania životného prostredia a pod.
7. Záväznými stanoviskami k zámeru a začatiu podnikateľskej činnosti, prípadne ich
zmenami, nie sú dotknuté iné stanoviská Mesta Svidník vydávané podľa osobitných
právnych predpisov.

Článok 3
Prevádzkový čas
1. Mesto Svidník povoľuje prevádzkový čas podnikateľským subjektom v prevádzkarňach
určených pre styk so zákazníkmi.
2. Mesto Svidník povoľuje prevádzkový čas, upravuje a určí už povolený prevádzkový čas
tak, aby zodpovedal miestnym podmienkam, platným právnym predpisom a tomuto
všeobecne záväznému nariadeniu.
3. Prevádzkový čas vychádza z maximálne pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby
občanov mesta a požiadavky podnikateľských subjektov.
4. Pre celé územie mesta Svidník sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb
(ďalej len „prevádzkový čas“) počas celého týždňa od 6.00 hod. do 22.00 hod.
5. Prevádzkový čas
neobmedzený.

ubytovacích zariadení a čerpacích staníc pohonných hmôt je

6. Prevádzkový čas schvaľuje Mesto Svidník prostredníctvom vecne príslušného odboru
mestského úradu a podpisuje ho primátor mesta na základe žiadosti podanej

podnikateľským subjektom aspoň 10 pracovných dní pred predpokladaným dňom
otvorenia prevádzky, ktorej obsahom je najmä:
a) údaj o žiadateľovi, a to:
aa) pri fyzickej osobe meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu,
ab) pri právnickej osobe obchodný názov a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu,
b) názov a adresu prevádzky, v ktorej sa žiada povolenie prevádzkového času,
c) dátum začatia činnosti prevádzkarne,
d) návrh prevádzkového času s vyznačením prestávok,
e) sortiment predaja, resp. poskytované služby.
8. K žiadosti podnikateľ priloží:
a) fotokópiu živnostenského oprávnenia,
b)doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, resp. nebytového priestoru,
c)doklad, že priestor stavebno-technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné
rozhodnutie, resp. rozhodnutie o zmene v užívaní stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)).
9. V prevádzkarňach, ktoré poskytujú prevažne služby spoločensko-zábavného charakteru,
alebo poskytujú služby zamerané na zábavu a dlhší pobyt hostí (napr. nočný bar, herňa,
discoklub, biliardklub a pod.) môže byť povolený prevádzkový čas i po 22.00 hod., a to
za podmienky dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svidník č. 6/2011
o verejnom poriadku a príslušných predpisov o verejnom poriadku, o ochrane zdravia
pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a pod. a za podmienky dodržania zákona
SNR č.96/1991 Zb o verejných kultúrnych podujatiach.
10. Podnikateľ, ktorý žiada o povolenie prevádzkovej doby na území mesta mimo času
uvedeného v Článku 3 odsek 4, požiada Mesto Svidník o vydanie stanoviska najmenej 10
pracovných dní pred začatím prevádzky.
11. V prípade zriadenia sezónnych a príležitostných odbytových stredísk (napr. letné terasy,
átriá, záhrady a pod.) pri prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby na základe
Mestom Svidník vydaného povolenia je pre tieto strediská potrebné požiadať o vydanie
samostatného povolenia prevádzkového času.
12. V prevádzkach poskytujúcich služby a obchodných prevádzkach – predajniach so
spotrebným tovarom, potravinami a pod. (maloobchodné prevádzky) sa prevádzkový čas
povoľuje tak, aby obyvatelia mesta a ostatní zákazníci mali možnosť obstarať si nákupy
a služby aj v mimopracovnom čase (po 16.00 hod.) a aby podnikateľské subjekty
uspokojovali ich potreby v meste.

13. V prípade, že podnikateľský subjekt nepožiada Mesto Svidník o povolenie a schválenie
prevádzkového času alebo predloží návrh prevádzkového času, ktorý nie je možné
akceptovať, mesto v rámci využitia svojej samosprávnej funkcie určí a povolí
prevádzkový čas v súlade s miestnymi podmienkami a v súlade s týmto všeobecne
záväzným nariadením.

Článok 4
Zmeny prevádzkového času
1. Zmenu prevádzkového času v prevádzkarni môže podnikateľský subjekt uskutočniť len na
základe súhlasu a povolenia Mesta Svidník, ktoré Mesto Svidník vydáva na základe
návrhu na zmenu prevádzkového času príslušného podnikateľského subjektu.
2. Povolený prevádzkový čas v prípade porušovania stanovených podmienok, v prípade
verejného záujmu a uplatňovaných sťažností na príslušnú prevádzkareň alebo z iných
závažných dôvodov, môže Mesto Svidník meniť a upravovať aj bez podnetu (návrhu)
príslušného podnikateľského subjektu.
3. Jednorazovú zmenu prevádzkového času – jeho predĺženie, z dôvodu konania
jednorazových spoločenských podujatí, napr. plesy, stužkové slávnosti a pod., je potrebné
vopred odsúhlasiť s Mestom Svidník a oznámenie o predĺžení umiestniť na viditeľnom
mieste prevádzkarne, zvyčajne na mieste, kde je umiestnené oznámenie o prevádzkovom
čase.

Článok 5
Dočasné uzavretie prevádzkarne
1. Prevádzkareň je možno uzavrieť na nevyhnutne potrebný čas len z týchto dôvodov:
a/ vykonávanie inventarizácie majetku,
b/ živelná udalosť,
c/ havarijný stav prevádzkarne alebo jej zariadenia,
d/ vykonávanie sanitačných prác v prevádzkarni,
e/ smrť zamestnanca, alebo poskytnutie pracovného voľna v súvislosti s dôležitými
prekážkami v práci,
f/ rekonštrukcia alebo stavebná úprava prevádzkarne alebo jej zariadenia,
g/ likvidácia a vyhlásenie konkurzu,
h/ čerpanie dovolenky,
i/ zisťovanie škôd po neoprávnenom vniknutí cudzou osobou do prevádzkarne alebo
zariadenia.
2. V prípadoch, ak uzavretie prevádzkarne netrvá dlhšie ako 1 deň, nie je potrebný písomný
súhlas mesta, ale postačuje len oznámenie (telefonické, osobné alebo e-mailom na adresu
podnikateľ@svidnik.sk) , ktoré sa zaeviduje na príslušnom odbore mestského úradu.
3. Vo všetkých ostatných prípadoch podnikateľský subjekt vykonávajúci obchodné činnosti
alebo poskytujúci služby prerokuje s Mestom Svidník dočasné uzavretie prevádzkarne,
pričom samotné uzavretie prevádzkarne je možné vykonať až po vydaní súhlasu
a povolenia Mestom Svidník.
4. Dočasné uzavretie prevádzkarne príslušný podnikateľský subjekt oznámi výveskou na
vhodnom a trvale viditeľnom mieste na prevádzkarni najneskôr 24 hodín pred dočasným
uzavretím s uvedením:
a/ začiatku dočasného uzavretia,
b/ konca dočasného uzavretia,

c/ dôvodu uzavretia.

Článok 6
Prevádzkarne v meste
1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa je podnikateľský subjekt povinný prevádzkareň na vhodnom a viditeľnom
mieste označiť s uvedením najmä týchto základných údajov:
a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b/ meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c/ prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa,
d/ kategória a trieda, ak ide o ubytovanie zariadenia.
2. Podnikateľský subjekt predávajúci tovar, alebo poskytujúci služby je povinný označiť
tovar cenami, alebo sprístupniť platný cenník.
3. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov, kde možno reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok musí
byť na viditeľnom mieste.
4. Povinnosť označiť údaje potrebné na uplatnenie reklamácie sa vzťahuje aj na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
5. Podnikateľský subjekt predávajúci tovar, alebo poskytujúci služby spotrebiteľovi nemôže
podmieňovať predaj tovaru, poskytnutie služby predajom ďalšieho tovaru, alebo
poskytnutím ďalšej služby.
6. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí
služby.
7. Podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva aj ambulantný predaj v rámci prevádzkarne, tento
môže vykonávať len v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Svidník číslo
3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

8. V prevádzkarni je možné predávať tovar, alebo poskytovať služby len v rozsahu určenom
živnostenským oprávnením.

Článok 7
Zrušenie prevádzkarne
1. Pri zrušení prevádzky alebo obchodu podnikateľský subjekt písomne oznámi na Mestskom
úrade vo Svidníku, ku ktorému dňu prevádzku alebo obchod zrušuje. V tomto písomnom
oznámení, ktoré predloží najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzky alebo obchodu
zároveň oznámi, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane
spotrebiteľa , kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky z jeho doterajšej činnosti.

Článok 8
Kontrolná činnosť
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia na území
mesta Svidník sú oprávnení vykonávať:
a) poverení zamestnanci mesta,
b) hlavný kontrolór mesta,
c) Mestská polícia vo Svidníku,
d) poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Podnikatelia podnikajúci na území mesta Svidník sú povinní na vyzvanie kontrolného
orgánu preukázať sa platnými dokladmi súvisiacimi s prevádzkou vyplývajúcimi z tohto
všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 9
Sankčné opatrenia
1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia sa môže stíhať v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a kontrolný orgán je
oprávnený v zmysle tohto zákona uložiť pokutu v blokovom konaní.
2. Primátor mesta môže podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie pokutu do výšky 6 638,00 €, ak právnická osoba alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie poruší nariadenie mesta.
3. Ak podnikateľský subjekt svojou podnikateľskou činnosťou i napriek predchádzajúcim
sankciám opakovane porušuje toto všeobecne záväzné nariadenie a uložené sankcie
neviedli k náprave, môže mesto dať návrh príslušnému živnostenskému úradu na zrušenie
živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.

Článok 10
Záverečné ustanovenie
1. Na právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú
všeobecne platné normy a týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických
a právnických osôb podľa osobitných predpisov.
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo
Svidníku 27. septembra 2011 a nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2011.

Ing. Ján Holodňák v .r.
primátor mesta

