Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 84/2007
o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode,
času prevádzky služieb a výroby na území mesta Rimavská Sobota
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote, podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania, pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Rimavská Sobota.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky podnikania, pravidlá času predaja
v obchode, času prevádzky služieb a výroby v meste Rimavská Sobota a v jeho mestských
častiach.
2.Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby –
podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území mesta Rimavská Sobota prevádzkarne
obchodu, služieb a výroby.
Čl. 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
b) podnikateľom, ďalej prevádzkovateľ
- osoba zapísaná v obchodnom registri 1),
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 2),
c) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju
príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb resp. je v danom priestore
vykonávaná podnikateľská činnosť,
d) prísluchovou hudbou hudba, určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením
alebo akustickými prístrojmi (nie je to napríklad hudba určená na tanečnú zábavu alebo
hudobné vystúpenie),
e) hudobnou produkciou hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku reprodukovanou
technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie,
f) nočným časom čas od 22.00 hod. do 06.00 hod.,
g) rušením nočného pokoja šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase.
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Čl. 3
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2. Prevádzkovateľ môže na území mesta Rimavská Sobota prevádzkovať prevádzkovú
jednotku v dobe od 6.00 hod. do 22.00 hod. na základe stanoviska vydaného Mestom
Rimavská Sobota , na čerpacích staniciach a v prevádzkach ubytovacích služieb počas
celých 24 hodín rovnako na základe stanoviska vydaného Mestom Rimavská Sobota.
Čl. 4
Predĺženie prevádzkovej doby
1. Predĺženie prevádzkovej doby môže na základe žiadosti podnikateľa individuálnym
súhlasom povoliť primátor na základe kladného vyjadrenia príslušného výboru mestskej
časti. Výbor mestskej časti pred vydaním svojho vyjadrenia posúdi všetky relevantné
faktory zohľadňujúce záujmy podnikateľa, ako aj obyvateľov v okolí prevádzky.
2. Jednorazové predĺženie oznámeného alebo individuálne povoleného času prevádzky
pri konaní hromadných spoločenských akcií (svadby, promócie, stužkové slávnosti atď.)
povoľuje Mesto Rimavská Sobota na základe žiadosti podanej podnikateľom.
Čl. 5
Prevádzkovanie zábavných akcií
Prevádzkovanie diskoték, tanečných zábav a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy
je viazané na povinnosť písomného oznámenia Mestu Rimavská Sobota pri dodržaní
podmienok zabezpečenia usporiadateľskej služby počas celého konania akcie v zmysle
zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach najmä so zameraním na § 5.
Čl. 6
Skrátenie prevádzkovej doby
1. Primátor mesta môže individuálne povolený čas predaja/prevádzky skrátiť, ak vplyvom
činnosti prevádzky dochádza k preukázanému porušovaniu verejného poriadku ( alebo voči
prevádzke bola podaná opodstatnená sťažnosť), rušeniu nočného pokoja alebo činnosťou
prevádzky dochádza k preukázateľnému porušeniu predpisov na ochranu zdravia ľudí 3).
Podnet na skrátenie času predaja/prevádzky môže dať každý, kto sa o dôvode na skrátenie
dozvedel.
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2. V prípade opakovaného porušovania nočného pokoja, Mesto Rimavská Sobota písomne
vyzve podnikateľa na zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu. V prípade, že
podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, bude mu Mestom Rimavská Sobota
upravená prevádzková doba.
3. Podnikateľ môže požiadať o zrušenie skrátenia času predaja / prevádzkovania ak preukáže,
že dôvody na skrátenie prevádzkového času pominuli. K žiadosti sa vyjadruje príslušný
výbor mestskej časti, o upustení od skrátenia času predaja / prevádzkovania rozhoduje
primátor mesta.
Čl. 7
Oznámenie prevádzkovej doby
1. Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne
oznámiť mestu najneskôr 7 pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne. Písomné
oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno, presné označenie podnikateľa,
- IČO,
- sídlo podnikateľa,
- názov a adresa prevádzkarne, v ktorej sa oznamuje čas predaja/prevádzky,
- dátum začatia činnosti prevádzkarne,
- čas predaja alebo prevádzkový čas s vyznačením prestávok,
- predmet podnikateľskej činnosti a sortimentné zameranie v prevádzkarni
- počet zamestnancov.
Žiadosť o predĺženie času predaja/prevádzky pohostinských a reštauračných zariadení
musí naviac obsahovať:
- konkrétny návrh predĺženia času predaja/prevádzky, požadovaného obdobia, dôvod
- súhlas s prevádzkovou dobou, prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou
v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza
a v nehnuteľnostiach susediacich s budovou, kde sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu
byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas získaný
na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov 4)
- vyjadrenie príslušného výboru mestskej časti.
2. Pre prevádzkovanie exteriérového posedenia ( letnej terasy ) platia tie isté povinnosti
a pravidlá ako pri prevádzkovaní ostatných prevádzok.
3. Zmenu prevádzkovej doby prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť
mestu najneskôr 7 pracovných dní pred plánovanou zmenou.
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4. Mesto po vykonaní miestneho zisťovania vydá stanovisko k oznámenému času predaja
alebo k prevádzkovému času prevádzkarne. Týmto stanoviskom sa prevádzkovateľ
preukáže pri prípadnej kontrole dodržiavania prevádzkovej doby.
Čl. 8
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase
1. Mesto Rimavská Sobota vydá súhlasné stanovisko k predajnej a prevádzkovej dobe po
22.00 hod. za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné
prostredie a nebude rušiť nočný pokoj. Mesto vydáva stanovisko na skúšobnú dobu troch
mesiacov odo dňa vydania stanoviska s možnosťou následného predĺženia jeho platnosti po
preskúmaní novej žiadosti.
2. Pätnásť dní pred uplynutím skúšobnej doby prevádzkovateľ požiada Mesto Rimavská
Sobota o vydanie nového stanoviska o povolení predajnej a prevádzkovej doby
po 22.00 hod.
3. Ak je prevádzkový čas alebo čas predaja navrhnutý prevádzkovateľom v rozpore
so záujmami mesta a jeho obyvateľov, vyskytujú sa opodstatnené sťažnosti na rušenie
nočného pokoja, je porušovaný verejný poriadok, dochádza k poškodzovaniu
životného prostredia a pod., stanoví prevádzkový čas alebo čas predaja Mesto Rimavská
Sobota.
Čl. 9
Povinnosti podnikateľa
1. Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného
predpisu5). Ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie ako jeden deň, je podnikateľ povinný na
mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec doby uzavretia
prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne.
2. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby
neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa osobitného
predpisu6).
3. Podnikateľ je povinný oznámiť Mestu Rimavská Sobota akúkoľvek zmenu v nahlásených
údajoch poskytnutých v Oznámení o prevádzkovej dobe. Zmenou je aj trvalé uzatvorenie
prevádzky, dočasná zmena prevádzkovej doby a pod.
Čl. 10
Kontrola a sankcie
1.Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
- Mestská polícia Rimavská Sobota
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- poverení zamestnanci Mestského úradu v Rimavskej Sobote
- hlavný kontrolór Mesta Rimavská Sobota
2. Prevádzkovateľovi, ktorý poruší toto nariadenie, môže primátor mesta uložiť pokutu
do výšky 6 638,78 € 7) .
Čl. 11
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením mesta sa riadia
príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov.
2. Rozhodnutia a stanoviská o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred
účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia ostávajú v platnosti.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č. 6/1992 o podmienkach podnikania v meste Rimavská Sobota a pričlenených obciach.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Rimavskej Sobote
č. 146/2007 dňa 11.decembra 2007 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2008.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

1) § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
4) § 14 ods. 2 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov
5) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
6) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom
a vibráciami
7) § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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