
 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 3/2018 

 

Mesto Svidník v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 6 ods. 1 a 

ustanovenia 4 ods. 5 písm. a) bod 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

 

vydáva   

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2018 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Svidník.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby 

– podnikateľov (ďalej len „podnikatelia“), ktorí prevádzkujú na území mesta Svidník 

prevádzkarne obchodu a služieb. 

 

Článok 2 

POVINNOSTI PREVÁDZKOVÁTEĽA 

1. Prevádzkovateľ písomne oznámi mestu Svidník (mestský úrad, odbor sociálny, 

zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu) do 5 kalendárnych dní otvorenie 

prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby a zrušenie 

prevádzkarne.  

 

Článok 3 

PREVÁDZKOVÝ ČAS 

1. Čas predaja v prevádzkach obchodu a čas prevádzky služieb je určený od pondelka do 

nedele. 

2. Pre celé územie mesta Svidník sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

od 6.00 hod. do 22.00 hod. (ďalej len „základný prevádzkový čas“), ak nariadenie 

neurčuje inak. V rámci tohto času si môže podnikateľ sám určiť prevádzkový čas pre 

každú prevádzku (ďalej len „určený prevádzkový čas“).  



3. Prevádzkarne otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný 

poriadok.  

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb mesto Svidník týmto nariadením ďalej 

určuje :  

a) v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním 

alkoholu (pohostinstvá, bary, krčmy, pivárne) alebo bez predaja a podávania 

alkoholu, vo všetkých prípadoch bez hudobnej produkcie v časovom rozmedzí 

od 06.00 hod. do 24.00 hod., okrem piatka, soboty, kedy sa prevádzkový čas 

určuje od 06.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa; to neplatí pre obchodné 

prevádzky a prevádzky služieb susediace so stavbami na bývanie, ktorým je 

prevádzkový čas určený od pondelka do nedele od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

b) prevádzkový čas v prevádzkach: 

ba) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania, 

bb)  s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných 

hmôt, 

bc) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu 

supermarket a hypermarket, 

bd) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, 

be) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne 

zdravotných pomôcok a pod.)  

 

je časovo neobmedzený,  

c)  v prevádzkach služieb vykonávajúcich spoločenské udalosti: 

ca)  svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod. 

cb)  firemné večierky, 

cc)  rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom 

teplej stravy,  

sa určuje neobmedzený prevádzkový čas, okrem prevádzok susediacich so 

stavbami na bývanie, v ktorých je prevádzkový čas určený v pondelok až štvrtok 

a nedeľu od 8.00 hod. do 22.00 hod., v piatok a sobotu od 8.00 hod. do 24.00 

hod. 

d) pre prevádzky rýchleho občerstvenia bez predaja a podávania alkoholu v čase od 

06.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a soboty, v ktorom sa prevádzkový čas určuje 

od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,  

e) v prevádzkach, ktoré organizujú diskotéky /tanečné zábavy/ sa stanovuje od 08.00 

hod. do 24.00 hod. okrem piatka, soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 08.00 

hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa,  



f) prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, 

ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory (terasy a pod.), je pre časť takto 

využívanej prevádzkarne prevádzkový čas určený v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 

hod., v prevádzkarňach nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne (Ul. Centrálna 

– časť pešej zóny a Ul. Poštová – časť pešej zóny) v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 

hod.,  

g) prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier  prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 

obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami od 

06.00 hod. do 03.00 hod.,  

h) prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta Svidník 

zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na deň 01. 01. nasledujúceho 

kalendárneho roka je neobmedzený.  

5. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, verejný poriadok 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, pričom v reštauračných prevádzkach 

prispôsobí svoju činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí 

prevádzkového času.  

 

Článok 4 

KONTROLA 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia vo 

Svidníku a Mestský úrad vo Svidníku, odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej 

činnosti a obchodu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Holodňák, v.r. 

            primátor 



Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              22. mája 2018 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 22. mája 2018 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 22. mája 2018 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 31. mája 2018 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 1. júna 2018 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky:             podnet@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/4863609 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  6. júna 2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 8. júna 2018 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 23. júna 2018 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 25. júna 2018 

  

 

 


