MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 511
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. 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“) o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach
zriadených na území mesta Trnava subjektmi oprávnenými na podnikanie.
(2) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzky obchodu a služieb zriadené na území mesta
Trnava
s výnimkou prevádzok, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v
zmysle osobitných predpisov1.
(3) Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
Trnava sú upravené samostatným VZN.
(4) Čas prevádzkovania určený týmto VZN sa nevzťahuje na akcie organizované Mestom
Trnava alebo v spolupráci s Mestom Trnava dňa 31. decembra (Silvester) v príslušnom
kalendárnom roku.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Podnikateľom sa pre účely tohto VZN rozumie 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 predpisu2.
(2) Prevádzkovateľom sa pre účely tohto VZN rozumie podnikateľ (právnická osoba alebo
fyzická osoba oprávnená na podnikanie), ktorý v prevádzke vykonáva podnikateľskú činnosť
predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
(3) Prevádzkovaním sa pre účely tohto VZN rozumie hlavná časť podnikateľskej činnosti; t.j.
predaj tovaru v obchode alebo poskytovanie služby.
(4) Prevádzkou sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje
podnikateľská činnosť a na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné
napr. § 68a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch, § 79 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov
2
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
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rozhodnutie o účele užívania na obchod a
služby, prípadne na predaj konkrétne
určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu3.
(5) Prevádzkou s pohostinskou činnosťou sa pre účely tohto VZN rozumie taká prevádzka
v zmysle odseku (4), ktorá je reštauráciou, barom, pubom, krčmou, pohostinstvom, bufetom,
cukrárňou, rýchlym občerstvením alebo inou prevádzkou podobného charakteru, kde sa
predávajú jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste, vrátane predaja polotovarov
alebo doplnkového tovaru.
(6) Exteriérovým sedením sa pre účely tohto VZN rozumie externé rozšírenie odbytovej plochy
prevádzky s pohostinskou činnosťou. Exteriérové sedenie je súčasťou prevádzky.
(7) Herňou a kasínom sa pre účely tohto VZN rozumie prevádzka definovaná podľa zákona
o hazardných hrách.4
(8) Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len „čas prevádzkovania“) sa
pre účely tohto VZN rozumie mestom Trnava určená, časovo ohraničená časť dňa, počas
ktorej môže podnikateľ v prevádzke vykonávať hlavnú časť podnikateľskej činnosti; t.j. v
prevádzke vykonávať predaj tovaru alebo poskytovať služby.
(9) Prevádzkovou dobou sa pre účely tohto VZN rozumie podnikateľom určená, časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzke vykonávaná hlavná časť podnikateľskej
činnosti; t.j. v prevádzke sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
(10) Neverejnou – uzavretou spoločenskou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie spoločenská
akcia, ktorej účastníci sú individuálne určení, zdržujú sa v prevádzke na základe pozvánok,
klubových kariet, príslušnosti k rodine usporiadateľa alebo k firme usporiadateľa a pod. a
akcia nie je verejnosti voľne prístupná.
(11) Hluk je pre účely tohto VZN každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný
alebo škodlivý zvuk spôsobený činnosťou prevádzky.
(12) Nočným časom sa pre účely tohto VZN rozumie časový úsek dňa od 22:00 h do 06:00 h
nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného
pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania
a dobrých susedských vzťahov.5
(13) Verejnou produkciou hudby sa pre účely tohto VZN rozumie živá hudba alebo hudba
reprodukovaná technickým zariadením určená najmä pre verejné kultúrne podujatia, tanečné
zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, vrátane karaoke, koncertné
vystúpenia hudobnej skupiny, živá hudba na počúvanie, spev a podobne.
(14) Stavbou priamo priľahlou sa pre účely tohto VZN rozumie stavba, ktorá sa nachádza
v tesnom dotyku s obvodovou stenou susediacej stavby.

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách
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§ 2 písm. zh) Vyhlášky 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 v znení neskorších predpisov
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Čl.3
Základné povinnosti podnikateľov
(1) Prevádzka musí byť označená obchodným menom a sídlom resp. miestom podnikania
prevádzkovateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzky alebo iné rozlišujúce
označenie; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste musí byť uvedené6 meno a priezvisko
osoby zodpovednej za činnosť prevádzky, prevádzková doba, kategória a trieda ak ide
o ubytovacie zariadenie7.
(2) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať čas prevádzkovania určený týmto VZN a určiť
prevádzkovú dobu v medziach určených časom prevádzkovania.
(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť mestu prevádzkovú dobu prevádzky alebo zmenu
prevádzkovej doby prevádzky najneskôr päť pracovných dní pred otvorením prevádzky alebo
uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzky. Ohlásenie obsahuje tieto údaje:
obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, názov prevádzky, adresu prevádzky, účel
využitia prevádzky, prevádzkovú dobu prevádzky.
(4) Ohlásenie prevádzkovej doby podľa odseku (3) tohto článku VZN je pre prevádzkovateľa
záväzné. Prevádzková doba prevádzky ohlásená podľa odseku (3) tohto článku VZN musí
byť v súlade s časom prevádzkovania určeným týmto VZN. Ak ohlásená prevádzková doba
nie je v súlade s týmto VZN, mesto písomne upozorní prevádzkovateľa a zároveň ho vyzve
na odstránenie nesúladu. Na toto konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní.
(5) Oznámenie o zrušení prevádzky je prevádzkovateľ povinný písomne ohlásiť mestu najneskôr
sedem dní pred zrušením prevádzky a zároveň poskytnúť informáciu, kde môže spotrebiteľ
uplatniť svoju reklamáciu. Mesto je povinné na požiadanie tieto informácie poskytnúť
spotrebiteľovi.8
(6) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a prostredia hlukom bola
čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené osobitným
predpisom9.
(7) Prevádzkovateľ je povinný i v čase jeho neprítomnosti v prevádzke zabezpečiť
prevádzkovanie tak, aby sa po určenom čase prevádzkovania nezdržiavali zákazníci
v priestoroch prevádzky. Prítomnosť iných osôb ako zamestnancov prevádzkovateľa
v prevádzke mimo času prevádzkovania sa považuje za nedodržanie času prevádzkovania.
(8) V prípade prevádzkovania v nočnom čase je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby
v súvislosti s prevádzkovaním nebol rušený nočný pokoj ani verejný poriadok priamym
dôsledkom činnosti prevádzky, najmä hlukom a obťažovaním hlasným alebo hlasovým
zvukovým prejavom.
(9) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení Mesta Trnava.
§ 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, §15 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
7 Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do
kategórií a tried
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§ 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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§ 4 Vyhlášky 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 v znení neskorších predpisov
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Čl. 4
Čas prevádzkovania
(1) Čas prevádzkovania prevádzok na území mesta Trnava sa určuje nasledovne10:
a) čas prevádzkovania určený od 06:00 h do 22:00 h v mesiacoch október až apríl
a od 06:00 h do 23:00 h v mesiacoch máj až september (všeobecný čas prevádzkovania)
pre všetky prevádzky s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru, ako aj
všetky prevádzky poskytujúce služby, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak;
b) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 23:00 h
pre prevádzky, ktoré sú umiestnené v stavbách, v ktorých sa nachádzajú priestory určené
na bývanie alebo sú umiestnené v takých stavbách, ktoré sú priamo priľahlé so stavbami,
v ktorých sa nachádzajú priestory určené na bývanie, nachádzajúce sa na uliciach
Divadelná, Františkánska, Zelený rínok, Paulínska, Trhová, Zámočnícka, Pekárska,
Hornopotočná, Zelený kríček, Rybníková, Hradobná ulička, Horné bašty, Jerichova,
Jeruzalemská, Michalská, Invalidská, Jána Hollého, M. Schneidra - Trnavského,
Dolnopotočná, Haulíkova, Kapitulská, Veselá, Orolská, Dolné bašty, Strelecká, Športová,
Andreja Žarnova, Rázusova, Kollárová, Univerzitné námestie, Námestie Sv. Mikuláša,
Múzejné námestie a Námestie Slovenského národného povstania;
c) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 02:00 h nasledujúceho dňa
pre prevádzky, na celom území mesta Trnavy, umiestnené v takých stavbách, v ktorých sa
nenachádzajú žiadne priestory určené na bývanie a prevádzky umiestnené v takých
stavbách, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami, v ktorých sa nachádzajú priestory
určené na bývanie;
d) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 02:00 h nasledujúceho dňa
pre prevádzky s pohostinskou činnosťou a prevádzky, kde dochádza k verejnej produkcii
hudby nachádzajúce sa na uliciach Hlavná, Štefánikova, Radlinského, Hviezdoslavova,
Halenárska a Trojičné námestie;
e) čas prevádzkovania herní
je upravený v zákone o hazardných hrách11 - zakazuje sa prevádzkovanie hazardných hier
v čase od 03:00 h do 10:00 h;
f) časovo neobmedzený čas prevádzkovania
pre prevádzky na celom území mesta Trnavy, poskytujúce služby prechodného ubytovania
(hotely, penzióny, ubytovne a podobne), čerpacie stanice pohonných hmôt, obchodné domy
typu supermarket a hypermarket, bezobslužné a samoobslužné autoumyvárne, kasína.
(2) Čas prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Trnava sa určuje nasledovne:
a) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 22:00 h v mesiacoch október až apríl
a od 08:00 h do 23:00 h v mesiacoch máj až september
pre exteriérové sedenia zriaďované a prevádzkované na území mesta Trnava na verejných
priestranstvách a na súkromných pozemkoch, patriacich k prevádzke podľa ods. 1 písm. a),
b), c), e) a f) tohto článku;
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§ 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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§ 15 ods. 4 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách
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b) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 24:00 h v mesiacoch október až apríl a od
08:00 h do 01:00 h nasledujúceho dňa v mesiacoch máj až september
pre exteriérové sedenia zriaďované a prevádzkované na území mesta Trnava na verejných
priestranstvách a na súkromných pozemkoch, patriacich k prevádzke podľa ods. 1 písm. d)
tohto článku;
c) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 24:00 h v mesiacoch október až apríl a od 08:00
h do 01:00 h nasledujúceho dňa v mesiacoch máj až september
pre exteriérové sedenia zriaďované a prevádzkované na území mesta Trnava na verejných
priestranstvách a na súkromných pozemkoch, patriacich k prevádzke ktoré sa nachádzajú
na uliciach Divadelná, Františkánska, Zelený rínok, Paulínska, Trhová, Zámočnícka,
Pekárska, Hornopotočná, Zelený kríček, Rybníková, Hradobná ulička, Horné bašty,
Jerichova, Jeruzalemská, Michalská, Invalidská, Jána Hollého, M. Schneidra - Trnavského,
Dolnopotočná, Haulíkova, Kapitulská, Veselá, Orolská, Dolné bašty, Strelecká, Športová,
Andreja Žarnova, Rázusova, Kollárová, Univerzitné námestie, Námestie Sv. Mikuláša,
Múzejné námestie a Námestie Slovenského národného povstania a ktoré zároveň nie sú
umiestnené v stavbách, v ktorých sa nachádzajú priestory určené na bývanie ani nie sú
umiestnené v takých stavbách na uvedených uliciach, ktoré sú priamo priľahlé so stavbami,
v ktorých sa nachádzajú priestory určené na bývanie.
(3) Na exteriérových sedeniach je zakázané používanie reprodukovanej hudby. Tento zákaz sa
nevzťahuje na živú hudbu.
Čl. 5
Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby
(1) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré presahuje čas prevádzkovania určený
týmto VZN, je prípustné iba v prevádzkach s pohostinskou činnosťou a to výhradne
z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie.
(2) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré presahuje čas prevádzkovania určený
týmto VZN nie je prípustné v prípade, ak neverejná – uzavretá spoločenská akcia, konajúca
sa v prevádzke v daný deň, plynule nadväzuje na bežné prevádzkovanie prevádzky
a prevádzka bola v daný deň v čase prevádzkovania určenom týmto VZN verejnosti voľne
prístupná.
(3) V prípade, ak prevádzkovateľ chce použiť prevádzku na účel konania neverejnej – uzavretej
spoločenskej akcie, je povinný písomne oznámiť jednorazové predĺženie prevádzkovej doby
na Mestskom úrade v Trnave, najneskôr päť pracovných dní pred konaním akcie.
Prevádzkovateľ v oznámení jednoznačne a pravdivo určí dôvod jednorazového predĺženia
prevádzkovej doby (druh neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie), ktorý nemôže byť
zameniteľný s iným.
(4) V prípade, ak prevádzkovateľ prevádzkuje prevádzku mimo času prevádzkovania určeného
týmto VZN bez včasného splnenia oznamovacej povinnosti v zmysle predchádzajúceho
odseku, alebo prevádzkuje prevádzku mimo času prevádzkovania z iného dôvodu ako
uviedol v oznámení v zmysle predchádzajúceho odseku, resp. prevádzkuje prevádzku mimo
času prevádzkovania z iného dôvodu, ako z dôvodu neverejnej – uzavretej spoločenskej
akcie, považuje sa takéto prevádzkovanie za nedovolené prevádzkovanie mimo času
prevádzkovania určeného týmto VZN.
(5) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v zmysle tohto článku nie je prípustné
v exteriérových sedeniach.
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Čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Trnava vykonávajú:
a) primátor mesta,
b) Mestský úrad v Trnave - poverení zamestnanci,
c) Útvar hlavného kontrolóra,
d) Mestská polícia mesta Trnava
e) poslanci mestského zastupiteľstva mesta Trnava v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čl. 7
Sankcie
(1) V prípade porušenia tohto VZN môže Mesto Trnava prevádzkovateľovi uložiť pokutu do 6
638 eur.12
(2) Za porušenie tohto VZN sa považuje najmä:
a) prevádzkovanie v inom čase ako čase prevádzkovania povolenom v tomto VZN,
b) prítomnosť iných osôb ako zamestnancov prevádzkovateľa v prevádzke mimo času
prevádzkovania povolenom v tomto VZN,
c) nepravdivé dôvody uvedené prevádzkovateľom na oznámení jednorazového predĺženia
prevádzkovej doby.
Čl. 8
Prechodné ustanovenie
Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto VZN, sú povinní do 30
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť si prevádzkovú dobu prevádzky
a zosúladiť ju s časom prevádzkovania určeným týmto VZN.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší:
- VZN č. 394, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mesta Trnava,
- VZN č. 417, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 394 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Trnava.
Čl. 10
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 02. júna 2019.

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 30.04.2019
Vyvesené dňa 13.05.2019
Zvesené dňa 27.05.2015
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§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

