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Vec 

Stanovisko k VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb a „výnimka 

z nočného kľudu“ 

 

 

 Na základe požiadavky z VMČ 1 zo dňa 24.4.2019 (bod 5d) Vám oznamujeme 

nasledujúce stanovisko: 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Trnava (ďalej len VZN 511) bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 30.04.2019.  

 

 VZN 511 bolo vydané na základe výslovného splnomocnenia v zákone - ustanovenia § 4 

ods. 5 písm. a) bod 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(Obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením pravidlá času predaja v obchode                 

a času prevádzky služieb). 

 

 Uvedené VZN m.i. upravuje základné povinnosti podnikateľov, čas prevádzkovania 

a tzv. „jednorazové predĺženie prevádzkovaj doby“, ktoré je však prípustné výhradne z dôvodu 

konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie a nie je prípustné na exteriérových sedeniach. 

Za porušenie VZN 511 môže Mesto Trnava prevádzkovateľovi uložiť pokutu do 6 638 eur. 

 

 V súvislosti s požiadavkou VMČ sa spomína zákon č. 103/2015 Z.z., s ktorým má byť 

VZN 511 v rozpore. Tu treba upresniť, že spomínaný zákon sa správne označuje ako zákon                   

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení nesorších predpisov  (pod číslom 103/2015 Z.z. bolo vydané jeho úplné znenie 

v Zbierke zákonov SR). 

  

V súvislosti s „Výnimkou z nočného kľudu“ uvádzame, že na základe § 2b a § 2c                    

VZN č. 25 o dodržiavaní čiatoty a poriadku (v znení VZN č.134 a VZN č.321), časový rozsah 

nočného pokoja sa na území mesta Trnava stanovuje nasledovne: 

a) v mesiacoch október, november, december, január, február, marec a apríl od 22,00 do 

05,00 hodiny v pracovných dňoch; v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna do 6.00 

hodiny. 
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b) v mesiacoch máj, jún, júl, august a september od 23,00 do 05,00 hodiny                    

v pracovných dňoch; v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna do 6.00 hodiny. 

Výnimku z nočného pokoja tvoria na nasledujúce dni a situácie: 

a) 24. december (Štedrý deň) do 05,00 hod. rána 25. decembra (1. sviatok vianočný), 

b) 31. december (Silvester) do 05,00 hod. rána 1. januára, 

c) činnosť spojená s odstraňovaním dôsledkov havárií a živelných pohrôm, 

d) činnosť spojená s verejnoprospešnými prácami, ktoré nie je preukázateľne možné 

vykonať v inom čase (oprava komunikácie, odstraňovanie snehu a podob.), 

e) činnosť spojená s kultúrno-spoločenskými, športovými, obchodnými a inými akciami 

poriadanými mestom Trnava, 

f) ďalšie výnimky môže udeliť v prípade odôvodnenej a naliehavej potreby na základe 

písomnej žiadosti primátor mesta. 

 

Rušenie nočného pokoja má v kompetencii riešiť Mestská polícia Mesta Trnava,                     

či už z vlastného podnetu, alebo z podnetu oznamovateľa. Takýto podnet môže dať ktokoľvek 

v dobe rušenia nočného pokoja aj telefonicky Mestskej polícii, ktorá celú záležitosť preverí. 

Pokiaľ Mestská polícia v tejto súvislosti zistí porušenie zákona, môže priestupcovi - fyzickej 

osobe na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 33 eur a v správnom konaní až do výšky 

100 eur. 

 

Priebežná kontrolná činnosť dodržiavania zákonných ustanovení sa vykonáva                          

vo všetkých prevádzkach na území mesta Trnava. V prípade sťažnosti na konkrétnu 

prevádzkareň, je kontrolná činnosť cielená a intenzívnejšia. 

 

 Súčasná právna úprava tak neumožňuje obciam inak ako ukladaním vyššie 

uvedených pokút, chrániť obyvateľstvo pred nepriaznivými a nežiadúcimi účinkami hluku 

súvisiaceho s aktivitami ľudí, či činnosťou prevádzok a zariadení.  

 

 Práva a povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb na úseku ochrany 

proti hluku sú stanovené zákonom č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom 

prostredí a v už spomínanom zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia v znení neskorších predpisov. Oba tieto zákony nezmocňujú mesto stanovovať formou 

VZN povinnosti a zákazy na úseku ochrany proti hluku.  

 

Mesto v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

v znení neskorších predpisov nie je orgánom verejného zdravia oprávneným vykonávať kontroly 

hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí a udeľovať súhlasy alebo zákazy na tomto úseku.  

 

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z., orgánom na ochranu zdravia, do pôsobnosti ktorého 

patrí aj problematika ochrany pred hlukom, je Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

(ďalej v texte len „RÚVZ“) so sídlom v Trnave. Podľa § 6 ods. 3 písm. j) uvedeného zákona, 

RÚVZ vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie 

nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 tohto zákona. 

Zároveň je RÚVZ podľa § 6 ods. 3 písm. k) uvedeného zákona, orgánom oprávneným 

prejednávať priestupky a iné správne delikty, ukladať pokuty a povinnosť nahradiť náklady 

podľa § 56 až 58 uvedeného zákona. 

 

Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z., mesto je iba oprávnené objektivizovať 

expozíciu obyvateľov a ich prostredia hlukom a vibráciami v súlade s požiadavkami 

ustanovenými vykonávacou vyhláškou č. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,                                                                          
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infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách a objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí, v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. Objektivizáciu expozície obyvateľov a ich 

prostredia hlukom, infrazvukom a vibráciami môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé 

(preskúšané úradom verejného zdravotníctva) a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii 

(laboratórneho skúšania, odberov vzoriek a meraní fyzikálnych faktorov).  

 

V súčasnosti tak môže mesto uplatniť len svoje kompetencie v oblasti ukladania 

pokút, ako je to popísané vyššie. 

 

V prípade nedodržiavania prevádzkového času prevádzkarne je možné podať podnet                    

aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom v Trnave podľa zákona č. 128/2002 Z. z. 

o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v súlade s § 4 ods. 2 písm. f) 

na výkon kontroly vnútorného trhu a podľa § 2 písm. c) za opakované nedodržiavanie času 

predaja prevádzkarne. Podľa cit. zákona je slovenská obchodná inšpekcia, o. i., oprávnená 

zakázať výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti, ako aj vydávať záväzné pokyny                     

na odstránenie zistených nedostatkov. V prípade zistenia porušenia tohto zákona mesto využije 

oprávnenie podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. 

 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

               JUDr. Jana Tomašovičová 

           vedúca odboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

Vážený pán Ing. Mario Veneni, vedúci ODaKS 

Nážená pani Ing. Iveta Miterková, vedúca OSaaŽP 

Vážený pán Mgr. Igor Keleši, náčelník MsP 

 


