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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 4/2020 
 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 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“), ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur. 

 

Prvá časť 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“ ) sa určujú pravidlá 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach na území mesta Svätý Jur, 

určených k podnikateľskej  činnosti subjektov oprávnených  na podnikanie na území mesta 

Svätý Jur, okrem času predaja a poskytovania služieb na trhových miestach.  

2) Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické  a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré 

prevádzkujú na území mesta Svätý Jur prevádzkarne obchodu a služieb. 

3) Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa prihliada na 

uspokojenie potrieb obyvateľov mesta a na požiadavky spotrebiteľov  

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1) Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na ktorý bolo 

príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a 

služby príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb 

podľa osobitného predpisu. 1 

2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená 

časť dňa, počas ktorej je v prevádzke vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v prevádzke sa 

vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby v čase písomne potvrdenom mestom Svätý 

Jur.  

3) Podnikateľom je 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 predpisu. 2  
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4) Hluk je rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci a neprimeraný alebo škodlivý zvuk.3 

5) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

6) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických 

zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území 

mesta Svätý Jur sa môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkarňach  stavebne určených ako herne 

a vymedzených podľa § 2 písm. u) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

7) Za opodstatnenú sťažnosť sa považuje taká sťažnosť, ktorej prešetrením bolo 

preukázateľne zistené porušenie zákona, právnych predpisov v súvislosti s obmedzením alebo 

neuznaním  práva  a   oprávneného   záujmu  sťažovateľa   alebo  iný  nesprávny  postup  voči 

sťažovateľovi aj vtedy, ak sa takéto porušenie preukázalo aspoň v jednom z viacerých bodov 

sťažnosti alebo sa zistili konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie si vyžiadalo zásah orgánu 

verejnej správy. 

Neopodstatnená  sťažnosť  je taká sťažnosť, pri ktorej sa nepotvrdili avizované nedostatky ani  

porušenia zákonov či právnych predpisov ani v jednom bode sťažnosti. 4 

 

8) Neverejnou – uzavretou akciou (služby pre uzavretú spoločnosť) sa pre účely tohto VZN 

rozumie, že prevádzkareň je sprístupnená len pre pozvaný a presne vymedzený okruh osôb bez 

možnosti vstupu iným osobám (napr. vyhradená miestnosť, zabezpečená kontrola osôb pri 

vstupe do prevádzky), ktoré nie sú súčasťou tejto súkromnej akcie (napr. svadby, rodinné 

oslavy, firemné dni, výročné konferencie a pod.); neparia tu diskotéky, ani akcie, u ktorých sa 

pri vstupe návštevníkov vyberá vstupné alebo iný obdobný poplatok,  

 

9) Verejné kultúrne podujatia pre individuálne neurčených návštevníkov sú koncert, 

hudobná a tanečná produkcia, tanečná zábava a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, ktoré 

môžu byť usporiadané len v rámci stanoveného prevádzkového času pri splnení povinnosti 

ustanovených v zákone č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších 

predpisov  s týmito výnimkami: 

 

− akcie usporiadané Mestom Svätý Jur  alebo v spolupráci s Mestom Svätý Jur, 

− akcie usporiadané 26. decembra a 31.decembra (Silvester). 5  

 

10) Zóna mesta (ZM) - rozumie sa tým stred Mesta vymedzený ulicami Prostredná, Horné 

predmestie, Dr. Kautza, a ulicami: Bratislavská a Pezinská v časti ohraničenej tabuľami obytná 

zóna (príloha – Grafické zobrazenie zóny mesta). 

 

11) Priamo priľahlé stavby určené na bývanie sú stavby umiestnené na pozemkoch  

susediacich s pozemkom,  na ktorom  je stavba prevádzky umiestnená. 

 

12) Priestorovým uzavretím sa rozumie uzavretie miestností, z ktorých prevádzka 

pozostáva (zatvorenie vonkajších dverí a okien).  

 

13) Exteriérové sedenie je vonkajšia prevádzka pohostinských služieb (mimo uzatvoreného 

priestoru prevádzky). 

 

14)  Herňou je miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, 

špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier v zmysle zákona č. 
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30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, na výherných prístrojoch, 

hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier 

na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach, pričom v herni 

sa môžu prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier; ktorá je stavebne oddeleným priestorom 

so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby podľa 

osobitného predpisu, ktorá má steny, a v ktorej poskytovanie alkoholických a nealkoholických 

nápojov je iba doplnkovou službou. 

 

15) Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú 

na priamu konzumáciu na mieste.  6  

 

16) Rýchlym občerstvením predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu. 7     

 

Čl. 3 

Podmienky predaja 

 

1)  Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

v katastrálnom území mesta Svätý Jur sú upravené príslušným VZN. 

 

2) Podmienky pri zriaďovaní a prevádzkovaní exteriérových sedení na území mesta Svätý 

Jur  sú upravené príslušným VZN. 

 

 

3) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických 

zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území 

mesta Svätý Jur môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkach stavebne určených ako herne a 

vymedzených podľa § 2 písm. u) zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.  

 

 

Druhá časť 

 

Čl. 4 

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

 

1) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným 

predajom tovaru a v prevádzkach poskytujúcich služby je určená časom medzi od 04:30 hod. a 

22:00 hod.  

  

2) Prevádzková doba v prevádzkach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín 

a v predajniach potravín je určená časom v medzi 04:30 hod. a 23:00 hod. s podmienkou, že 

mesto Svätý Jur neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie hlukom, 

porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok 

činnosti prevádzky. 

 

3) Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných 

priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená časom medzi 08:00 

hod. a 04:00 hod.   
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4) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v 

čerpacích staniciach pohonných hmôt, v lekárňach a zariadeniach, kde sa konajú uzavreté 

a neverejné spoločenské akcie je časovo neobmedzená. Neobmedzená prevádzková doba platí 

pre danú prevádzku v deň začatia poskytovania služby pre uzavretú spoločnosť do 06:00 hod. 

nasledujúceho dňa, potom platí doba určená pre daný typ prevádzky. 

 

5) V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou 8 vrátane prevádzkarní s integrovanou 

herňou umiestnených v  nebytových  priestoroch  priamo  priľahlých  so  stavbami určenými 

na bývanie, alebo v prevádzkach umiestnených v nebytových  priestoroch, ktoré sa priamo 

nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie, je 

prevádzková doba určená časom: 

nedeľa, pondelok, utorok, streda, štvrtok: medzi 06:00 hod. a 22:00 hod. 

piatok, sobota:     medzi 06:00 hod. a 23:00 hod. 

 

6) V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou 9 vrátane prevádzkarní s integrovanou 

herňou, umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami 

určenými na bývanie alebo v prevádzkach umiestnených v nebytových  priestoroch, ktoré sa 

priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie, 

je prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod. – 24.00 hod. a 24:00 hod. - 04:00 hod.  

 

7) Prevádzková doba exteriérových sedení zriaďovaných a prevádzkovaných na území 

mesta Svätý Jur na verejných priestranstvách a na súkromných pozemkoch, patriacich k 

prevádzkovej jednotke, sa stanovuje v časovom rozmedzí od 08:00 hod. do max. 23:00 hod. v 

prípade prevádzkarní podľa ods. 6. V prípade prevádzkarní podľa ods. 5 je prevádzková doba 

exteriérových sedení stanovená v časovom rozmedzí od 08:00 hod. do max. 22:00 hod. 

V prípade prevádzkarní podľa ods. 6 nachádzajúcich sa v ZM, je prevádzková doba 

exteriérových sedení stanovená v časovom rozmedzí od 08:00 hod. do max. 23:00 hod. v 

mesiacoch jún, júl a august príslušného kalendárneho roka. 

8) Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní 

dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN mesta Svätý Jur, ktoré súvisia 

s činnosťou prevádzky, pričom ide najmä o povinnosť VZN o miestnych daniach, dodržiavať 

určený prevádzkový čas a prispôsobiť činnosť prevádzky tak, aby sa po určenom 

prevádzkovom čase nezdržiavali hostia v prevádzkových miestnostiach a v prevádzke. 

 

9) Prevádzková doba určená pre jednotlivé prevádzky na piatok sa určuje aj na dni, ktoré 

bezprostredne predchádzajú dňom pracovného pokoja.  

 

10) Pri zmiešaných typoch prevádzkarní sa prevádzkový čas určuje podľa prevládajúceho 

druhu obchodnej činnosti alebo druhu poskytovanej služby v prevádzkarni.    

 

Tretia časť 

 

Čl.5 

Prevádzková doba prevádzkarní s poriadaním verejných kultúrnych podujatí 

a neverejných spoločenských akcií 

 

1)  V prevádzkarňach  s  usporiadaním  verejných kultúrnych podujatí 10, spomienkové 

slávnosti, oslavy, koncerty a iné podujatia organizované Mestom Svätý Jur alebo v spolupráci 
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s Mestom Svätý Jur a spojených s verejnou produkciou hudby, je prevádzková doba určená 

časom medzi 08:00 hod a 04:00 hod. 

 

Čl.6 

 

1) Podnikatelia si určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanovením tohto 

VZN okrem dní, v ktorých je obmedzenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

upravené zákonom. 

 

2) Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby  

prevádzkarne k písomnému potvrdeniu mestom Svätý Jur na tlačive vydanom Mestským 

úradom vo Svätom Jure najneskôr 15 pracovných dní pred zahájením činností prevádzkarne. 

 

3) Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanovením tohto VZN, 

mesto Svätý Jur písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi najneskôr do 15 pracovných 

dní od prijatia ohlásenia. 

 

4) Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenie tohto VZN, pretože 

podnikateľ k ohláseniu nepriložil požadované doklady podľa  čl. 7 ods. 2 písm. b), c), mesto 

Svätý Jur písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi 

podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pre určenie 

prevádzkovej doby podnikateľom najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia ohlásenia. 

 

5) Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenie tohto VZN, pretože 

podnikateľ k ohláseniu nepriložil požadované doklady podľa  čl. 5 ods. 1) mesto Svätý Jur 

písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa 

s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pre súlad prevádzkovej 

doby s týmto VZN a určí pre prevádzkareň prevádzkovú dobu bez poriadania verejných 

kultúrnych podujatí s verejnou produkciou hudby podľa čl. 4 ods. 5) resp. ods. 6) tohto VZN 

najneskôr do 15 pracovných dní  od prijatia ohlásenia. 

 

 

Štvrtá časť 

Čl.7 

Oznamovacia povinnosť  

 

1) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 10 dní pre jej otvorením 

písomne oznámiť na mesto Svätý Jur jej prevádzkovú dobu. 

 

2) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný najneskôr 5 dní pred zmenou 

prevádzkového času písomne oznámiť túto zmenu mestu Svätý Jur. 

 

3) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzku je povinný predložiť oznámenie o ukončení 

činnosti prevádzkarne najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania prevádzky a túto skutočnosť 

písomne oznámi mestu Svätý Jur. 

 

4) Podnikateľ alebo osoba podnikateľom poverená je povinná preukázať sa písomným 

potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne mestom Svätý Jur na požiadanie osôb, ktoré sú 

oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb podľa Čl. 8 tohto VZN. 
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5) Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú mesto Svätý Jur označiť 

na prevádzkarní podľa ustanovení osobitného predpisu. 11 

 

6) Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní 

dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN mesta Svätý Jur, ktoré súvisia 

s činnosťou prevádzkarne. 

 

 

Piata  časť 

Čl. 8 

Kontrolná činnosť a sankcie  

 

1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Svätý Jur vykonávajú: 

 

− Mestská polícia mesta Svätý Jur,  

− Zamestnanci Mesta Svätý Jur na základe písomného poverenia. 

 

2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

Všeobecne záväzné nariadenie, môže obec uložiť pokutu do 6 638,- € podľa ustanovenia §27b 

ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

                                                                   Šiesta  časť 

Čl. 9 

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

 

1) Toto VZN platí na celom území mesta Svätý Jur a vzťahuje sa na všetky prevádzkarne 

obchodu a služieb s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán 

v zmysle osobitných predpisov. 12 

 

2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN strácajú platnosť:  

VZN č.  1/2011 o pravidlách času  predaja v obchode a času prevádzky služieb na území   mesta 

Svätý Jur. 

 

3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia strácajú platnosť a účinnosť individuálne 

rozhodnutia, ktorými bol povolený prevádzkový čas prevádzky obchodu a služieb v súlade so 

zrušeným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svätý Jur č. 1/2011 zo dňa 28.02.2011 o 

pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svätý Jur. 

 

4) Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadením, 

sú povinní do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú 

dobu svojej prevádzkarne s časom predaja v obchode a v prevádzkach služieb podľa tohto 

nariadenia. 

 

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
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Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.08.2020    

Dátum schválenia mestským zastupiteľstvom  23.06.2020 

 
 

Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa:  02.06.2020 

do dňa:    23.06.2020 

Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 24.06.2020 

do dňa: trvá    

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Šimon Gabura    

                                                                                                           primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 
2 § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
3 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, infrazvuk a vibrácií 

v životnom prostredí. 
4 Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach. 
5 Pri splnení si povinností ustanovených v zákone č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 

podujatiach v znení neskorších predpisov 
6 § 38 ods. 1  zákona č. 455/1991 Zb. 
7 § 38 ods. 2  zákona č. 455/1991 Zb. 
8 §15 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej    

   rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
9 § 38 ods. 1  zákona č. 455/1991 Zb. 
10 §1 ods.1 zákona 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
11 §15 zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej    

   rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
12 napr. ustanovenia §68a zákona č.140/1998 Z.z. o liekoch , §79 ods.1 písm.f) zákona č.  

     578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.  
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