
                                                             VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 Č. 5/2006 

o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových 

sedení na území mesta Svätý Jur 

 

Mestské zastupiteľstvo dňa 31.10.2006 na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h/ a i/ a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na území mesta Svätý Jur 

.  

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa podrobnejšie upravujú podmienky pre 

existenciu a rozvoj obchodu a služieb v meste Svätý Jur  a usmerňuje sa obchodná a podnikateľská 

činnosť na území mesta v oblasti zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na súkromných 

pozemkoch, vo dvorných častiach objektov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a 

na verejných priestranstvách, pričom sú rešpektované oprávnené záujmy obyvateľov[1] a mesta a 

utvárajú sa podmienky pre riadne zásobovanie obyvateľstva mesta. 

Čas predaja alebo čas prevádzky služieb v priestoroch exteriérových sedení sa určuje, poprípade mení, v 

súlade s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby boli uspokojované potreby obyvateľov na území 

mesta Svätý Jur , a aby bola zabezpečená sloboda podnikania na území mesta Svätý Jur .  

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

(1) Exteriérovým sedením sa rozumie externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, 

cukrárenského a pohostinského charakteru, zriadených v stálych prevádzkach, v katastrálnom zemí 

mesta Svätý Jur a Neštich  

 

(2) Prevádzkarňou pre účely tohto VZN je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť[2] a zároveň slúži 

na predaj v obchode alebo na prevádzku služieb. Jej súčasťou sú aj exteriérové sedenia a vystavovanie 

tovaru pred prevádzkarňou. 

 

(3)Podnikateľom pre účely tohto VZN je:  

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,  

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného 

predpisu /SHR/. 

 

(4) Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, kedy je možné vykonávať podnikateľskú činnosť 

v konkrétnej prevádzkarni. 

 

(5) Nočný pokoj je na území mesta Svätý Jur  určený príslušným VZN na zabezpečenie verejného 

poriadku, na zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok, a nočný kľud    

na území mesta Svätý Jur  

(6) Centrálna mestská zóna je historická časť centra mesta Svätý Jur  ohraničená ulicami Prostredná, 

Horné predmestie a Dr. Kautza  



 (7)Dodržiavanie čistoty v priestore prevádzkovania zabratého verejného priestranstva podľa VZN 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Svätý Jur 

                                                                                                                                                

Druhá časť 

Čl. 3 

 

Pravidlá povoľovania zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení 

 

 

(1) Exteriérové sedenia reštauračného alebo cukrárenského typu na verejnom priestranstve alebo 

súkromnom pozemku, alebo nachádzajúcich sa vo dvorných častiach objektov, patriace k prevádzkovej 

jednotke, možno zriadiť po predchádzajúcom súhlase vydanom Mestom Svätý Jur  na základe žiadosti 

podnikateľa. 

 

(2) Prevádzková doba pre exteriérové sedenia, patriace k prevádzkovej jednotke, sa stanovuje v 

časovom rozmedzí od 08:00 hod do max. 22:00 hod. 

(3) Žiadateľ o zriadenie exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, zriadeného na 

verejnom priestranstve, je povinný požiadať Mesto Svätý Jur  o vydanie rozhodnutia na zriadenie 

exteriérového sedenia a o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, resp. pri zelených plochách vo 

vlastníctve mesta Svätý JUR  o prenájom časti pozemku, min. 30 dní pred zriadením exteriérového 

sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke. 

 

(4) Žiadateľ o zriadenie exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, zriadeného na 

súkromných pozemkoch a vo dvorných častiach objektov, je povinný požiadať mesto Svätý Jur o vydanie 

podmienok na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, 

min. 30 dní pred jeho zriadením. 

 

(5) Umiestnenie exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, je možné za nasledovných 

podmienok: 

a) umiestnenie nesmie prekážať každodennej obsluhe jednotlivých prevádzok /odvoz odpadu, 

zásobovanie, čistenie a pod./, 

b) každá plocha záberu verejného priestranstva musí byť v súlade s priestorovým vymedzením, určeným 

v rozhodnutí Mesta Svätý Jur 

c) k umiestneniu exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, je potrebné doložiť súhlas 

vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, s podmienkami pre prevádzkovanie exteriérového sedenia, 

patriaceho k prevádzkovej jednotke, 

d) exteriérové sedenie, patriace k prevádzkovej jednotke, zriadené na verejnom priestranstve, nesmie 

presahovať svojou šírkou pôdorysnú šírku prevádzky, 

e) zabratá plocha verejného priestranstva nesmie mať prevýšenie voči okolitému terénu podnožou 

/pódiom/ viac ako 180 mm, 

f) v prípade exteriérového sedenia musí zostať na chodníku k priľahlej komunikácii prechodná šírka pre 

chodcov min. 90 cm, 

g) pri umiestnení exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, nesmie dôjsť k narušeniu 

komunikácií a zelene a ostatných prvkov mestského mobiliáru konštrukčnými a zriaďovacími prvkami 

sedení, 

h) konštrukčné spojenie oplotenia s komunikáciu nie je prípustné, 

i) priestor exteriérového sedenia musí byť ohraničený od ostatného priestoru. Ohraničenie exteriérového 

sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, je možné realizovať po predchádzajúcom súhlase mesta 

Svätý Jur: 

- prvkami mobilnej zelene v keramickej, betónovej, nerezovej, z recyklovateľného plastu  alebo drevenej 

nádobe po súhlase krajského pamiatkového úradu (KPÚ) 

- vymedzovacími stĺpikmi s max. výškou 700 mm plošnou výplňou /reklamou/ v max. počte 1/3    

medzistĺpikových plôch bez kotvenia do komunikácie, 

j) prekrytie exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, je možné realizovať po 

predchádzajúcom súhlase mesta Svätý Jur a KPÚ nasledovne: 

- výsuvnými alebo pevnými markízami,  

- slnečníkmi. 

Tieniaci materiál bude z plátna, pričom v centrálnej mestskej zóne sa požadujú pastelové farby (po 

odsúhlasení KPÚ). Markízy ani slnečníky nesmú presahovať nad pôdorysnú plochu vymedzenú 



exteriérovým sedením. Výška markízy musí byť min. 210 cm na úrovňou podlahy terasy. 

k) zariadenie exteriérového sedenia, patriaceho k prevádzkovej jednotke, je možné vybaviť mobilnými 

prvkami - stolmi, stoličkami z materiálov, ktoré z estetického hľadiska a z pohľadu ochrany životného 

prostredia nenarúšajú celkový vzhľad okolitého prostredia. 

 

(6) Zakazuje sa umiestňovať výčapné a iné predajné zariadenia v priestoroch exteriérového sedenia, 

patriaceho k prevádzkovej jednotke, bez súhlasu mesta Svätý Jur. 

 

(7) Zakazuje sa vykonávať ambulantný predaj v priestoroch exteriérového sedenia, patriaceho k 

prevádzkovej jednotke, bez súhlasu mesta Svätý Jur. 

 

Čl. 4 

Vydávanie rozhodnutí o zriadení a prevádzkovaní exteriérového sedenia 

 

(1) Mesto Svätý Jur povoľuje zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na verejnom 

priestranstve na území mesta Svätý Jur rozhodnutím. 

 

(2) Zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na súkromných pozemkoch a vo dvorných častiach 

objektov Mesto Svätý Jur upravuje vydaním podmienok na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového 

sedenia. 

 

 

Čl. 5 

Podmienky v konaní pri vydávaní rozhodnutia 

 

(1) Podnikateľ - žiadateľ o povolenie na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na území 

mesta Svätý Jur na verejnom priestranstve požiada Mesto Svätý Jur o vydanie rozhodnutia na 

predpísanom tlačive. 

 

(2) Podnikateľ - žiadateľ o povolenie na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na území 

mesta Svätý Jur na súkromných pozemkoch a vo dvorných častiach objektov požiada Mesto Svätý Jur o 

určenie podmienok na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia na predpísanom tlačive. 

 

(3) K žiadosti žiadateľ v zmysle § 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní priloží v prílohe nasledovné 

doklady: 

 

a) návrh architektonického a technického riešenia interiéru exteriérového sedenia, 

b) súhlas vlastníka, resp. správcu objektu so zriadením exteriérového sedenia, 

c) situáciu - výkres s vyznačením a okótovaním záberu priestranstva exteriérového sedenia v situácii v 

mierke 1:100, 

d) v prípade stavieb, podliehajúcich stavebnému zákonu - fotokópiu právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia, 

e) fotokópiu rozhodnutia na povolenie prevádzkového času alebo času predaja.                                     

f) doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti 

 

Čl. 6 

Ochrana pred hlukom 

 

Každý podnikateľ prevádzkarne na území mesta Svätý Jur, ktorý prevádzkuje exteriérové sedenie, je 

povinný technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami zabezpečiť, aby hluk spôsobený prevádzkou 

exteriérového sedenia neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas.[1] 



Tretia časť 

 

Čl. 7 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v priestoroch exteriérových sedení sú podnikatelia povinní 

dodržiavať povolený prevádzkový čas exteriérového sedenia, prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby 

sa po povolenom prevádzkovom čase nezdržiavali hostia v priestoroch exteriérových sedení a dodržiavať 

všetky príslušné zákonné normy a ustanovenia, ako i príslušné VZN mesta Svätý Jur. 

 

(2) Poplatky záberu verejného priestranstva na výkon podnikateľskej činnosti na území Mesta Svätý Jur 

sú stanovené príslušným VZN o miestnych daniach. 

 

(3) Rozhodnutie na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia, resp. určenie podmienok na 

zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia sa vydávajú max. na 1 (jeden) kalendárny rok. 

 

(4) V prípade ukončenia činnosti prevádzkovania exteriérového sedenia je podnikateľ povinný túto 

skutočnosť oznámiť do 5 pracovných dní na mestskom úrade.  

 

(5) Ambulantný predaj pri riadnych prevádzkárňach je zakázaný, s výnimkou predaja povoleného 

Mestom Svätý Jur. Vlastníctvo nehnuteľností neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu 

ambulantného predaja. 

 

(6) Podmienky podnikania ambulantným predajom sa riadia príslušným VZN o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svätý Jur. 

 

Štvrtá časť 

 

Čl. 8 

Kontrolná činnosť 

 

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

a) primátor mesta,  

b) poverení pracovníci mestského úradu,  

c) hlavný  kontrolór,  

d) poslanci mestského zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom. 

 

(2) Podnikatelia prevádzkujúci exteriérové sedenia na území mesta Svätý Jur sú povinní na vyzvanie 

kontrolného orgánu preukázať sa platným rozhodnutím na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového 

sedenia, ako i dokladmi súvisiacimi s prevádzkou a vyplývajúcimi z VZN o podmienkach podnikania na 

území mesta Svätý Jur. 

 

 

Piata časť 

 

Čl. 9 

Priestupky a sankčné opatrenia 

 

(1) Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov sa 

dopustí ten, kto: 

a) prevádzkuje exteriérové sedenie bez platného rozhodnutia Mesta Svätý Jur, resp. podmienok na 

zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia; 

b) nepredloží kontrolnému orgánu právoplatné rozhodnutie Mesta Svätý Jur, resp. schválené podmienky 

na zriadenie a prevádzkovanie exteriérového sedenia, 

c) nedodrží prevádzkový čas exteriérového sedenia alebo umožní, aby sa po stanovenom prevádzkovom 

čase zákazníci zdržiavali v priestoroch exteriérového sedenia, 

d) poruší zákaz ambulantného predaja v priestoroch exteriérového sedenia alebo bez súhlasu Mesta 



Svätý Jur umiestni výčapné alebo iné predajné zariadenia v priestoroch exteriérového sedenia bez 

súhlasu Mesta Svätý Jur, 

e) poruší alebo nesplní niektorú z podmienok uvedených v čl. 3 ods. 5 tohto nariadenia. 

 

(2)  poverení zamestnanci Mestského úradu v Svätom Jure sú oprávnení za priestupky podľa čl. 9 ods. 1 

uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

(3) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže primátor Mesta Svätý Jur uložiť 

podnikateľovi pokutu do výšky 200.000,- Sk podľa § 13 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

(4) V prípade závažného alebo opakovaného porušovania podmienok uvedených v tomto VZN, v 

rozhodnutí na prevádzkovanie exteriérového sedenia, resp. podmienok na zriadenie a prevádzkovanie 

exteriérového sedenia, môže Mesto Svätý Jur upraviť, resp. obmedziť povolené zriadenie a 

prevádzkovanie exteriérového sedenia rozhodnutím. 

 

(5) Za nesplnenie povinností podľa čl. 6 môže príslušný orgán na ochranu zdravia podľa § 28 zákona č. 

272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí uložiť pokutu až do výšky 500.000,- Sk. 

 

Šiesta časť 

 

Čl. 10 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .21. 11. 2006. 

 

 

Dátum vyvesenia na pripomienkovanie: 11.9.2006 

Dátum zvesenia: 20.10.2006 

 

Dátum vyvesenia po schválení: 6.11.2006 

Dátum zvesenia po schválení: 21.11.2006 
 

                                                                                                      Ing. Alexander Achberger   

                                                                                                    primátor mesta Svätý Jur, v.r. 

 

 

 

 

[1] Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení 

zákona č. 514/2001 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 

[2] Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 


