
 
 
            VŠEOBECNE ZÁVäZNÉHO NARIADENIA  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
                                                          MICHALOVCE   č.102 
        O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 
 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach  podľa  § 6 , § 11 ods. 4 písm. g) a podľa  § 4 
ods. 3 písmeno  i/ zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov 
sa   uznieslo  uznesením   č.107/2007  zo  dňa   30.10.2007  na  tomto  všeobecne  záväznom 
nariadení  v  rámci  výkonu  samosprávnej   pôsobnosti. 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Michalovce, povinnosti podnikateľov 
(fyzických  osôb – podnikateľov a právnických osôb) pri určovaní času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb v prevádzkárňach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole 
dodržiavania tohto VZN. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
1. Prevádzkarňou pre účely tohto VZN je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť 1/ a 
zároveň slúži na predaj v obchode alebo na prevádzku služieb .Jej súčasťou  je aj 
vystavovanie tovaru pred prevádzkarňou .   
 
2. Podnikateľom  2/  pre účely tohto VZN je 
a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 
ktorá spotrebiteľovi   ponúka alebo  predáva výrobky , alebo poskytuje služby.  
 
3. Spotrebiteľ je 3/ fyzická osoba alebo  právnická  osoba , ktorá nakupuje výrobky alebo 
používa služby pre osobnú potrebu alebo  pre potrebu  príslušníkov svojej domácnosti, 
 
4. Prevádzková doba  pre účely tohto VZN je časovo ohraničená časť dňa, kedy je možné 
vykonávať podnikateľskú činnosť v konkrétnej prevádzkarni. 
 
5. Nočný čas  pre účely  tohto VZN je  čas medzi 22,00 hod. a 06,00 hod.   
___________________________________________________________________________ 
 
1/  § 17 ods. 1 zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších predpisov  
2/  § 2  ods.2  zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  – Obchodný zákonník    
3/  § 2  písm. a) zák č.  250/2007 Zz.  o ochrane   spotrebiteľa  
  
6. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je najmä denný a nočný bar, reštaurácia, 
bistro, bufet, bagetéria, cukráreň, piváreň, kaviareň, disco klub, espreso, „pub“, herňa, kasino,  
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hostinec, kiosk, pizzéria, pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň, internetová kaviareň, 
zariadenie verejného (závodného) stravovania. 
 
7. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením – 
nie je to napr. hudba určená na tanečnú zábavu, živá hudba alebo spev. 
 

§ 3 
Všeobecné podmienky 

 
1.Každá prevádzkareň na území mesta Michalovce musí byť označená spôsobom 
stanoveným osobitnými predpismi.  
 
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené  4/ :  
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho  alebo  miesto podnikania  fyzickej osoby,  
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa 
d) kategória a trieda ubytovacieho  zariadenia , ak ide o ubytovacie  zariadenie .  
 
3. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená 
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec  uzavretia prevádzkarne , a to najneskôr 24 
hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude 
uzavretá dlhšie ako jeden deň. 5/    
 
4.Zrušenie  prevádzkarne   je podnikateľ povinný  oznámiť  príslušnému  živnostenskému 
úradu  do 15 dní od zrušenia 6/ 
 
 5. Prevádzkárňam pohostinských služieb, ktoré sú súčasťou hotelu, resp. penziónu 
(pohostinské odbytové stredisko alebo reštaurácia) a prevádzkuje ich rovnaký podnikateľ ako 
hotel resp. penzión, prevádzkovú dobu určuje podnikateľ podľa vlastného uváženia a potrieb. 
Ak je súčasťou hotela, resp. penziónu nočný klub alebo disko, jeho prevádzkovanie v 
nočnom čase je možné za splnenia podmienok , stanovených  osobitnými predpismi   7/  
 
6. Ak sa v prevádzkárni poskytujúcej pohostinské služby koná akcia uzavretej spoločnosti 
(napr. svadba, stužková, ples,...) je prevádzková doba neobmedzená.   
 
7. Dňa 31.12. (Silvester) je prevádzková doba všetkých prevádzkární obchodu a služieb na 
území mesta Michalovce neobmedzená.  
 
8. Pri usporadúvaní spoločenských a kultúrnych akcií, ktorých súčasťou je verejná produkcia 
hudby vo vonkajších priestoroch v nočnom čase nie je obmedzená, ak je Mesto Michalovce  
usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom akcie.   
 
___________________________________________________________________________ 
4/  §  15   ods. 1  zák.č. 250/2007 Zz. o ochrane spotrebiteľa 
5/  §  15   ods. 4  zák. č. 250/2007 Zz.  o ochrane  spotrebiteľa 
6/  §  17   ods. 6  zák. č.  455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v znení neskorších predpisov  
7/  zák. č . 50/1976 Zb.   v znení neskorších predpisov  stavebný zákon,  
    § 27  zák. č.  355/2007 Zb.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene  
    a doplnení niektorých zákonov/ 
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§ 4 

Rozdelenie mesta 
 

1. Na účely tohto VZN je územie mesta  Michalovce  rozdelené nasledovne 
a) územie -   centrálna  mestská zóna , 
b) územie -   obytná zóna / územie    bytových domov  a rodinných domov / 8/, 
c) územie občianskej vybavenosti  ,8/ 
d) ostatné územie mesta . 
 
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1  s vyznačením  územia  centrálnej 
mestskej zóny. 
 

§ 5 
Centrálna  mestská zóna 

 
1.  Hranice územia centrálnej mestskej zóny pre účely tohto  VZN  sú zadefinované  v prílohe 
č. 1  tohto VZN .  
 
2. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby môže byť len v 
rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba prísluchová hudba. 
 
3. Počas mesiacov máj až september môže byť prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich 
pohostinské služby len v rozmedzí od 06,00 hod. do 04,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba 
prísluchová hudba. 
 
4. Prevádzkovanie diskotéky, resp. hudobnej produkcie môže byť len v rozmedzí od 12,00 
hod. do 04,00 hod. a súčasne za splnenia podmienok  podľa osobitných predpisov  7/. V 
prípade   overenia   splnenia týchto podmienok , najmä z dôvodu  podania podnetov  zo 
strany  obyvateľov  , je orgán  dozoru   podľa tohto VZN   oprávnený  využiť  ustanovenie  § 
27  ods.4  zák. č. 355/2007 Zz.     
 
5. V prevádzkarni kasína  a herne  9/  je prevádzková doba neobmedzená. 
 
6. Prevádzková  doba ubytovacieho zariadenia  je neobmedzená. 
    
7. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne    je  od 06,00 hod. do 22,00 hod. 
 
 

§ 6 
Obytná zóna  

 
1. Územie  obytnej   zóny  a jej funkčné vymedzenie je definované  v záväznej  časti  
územnoplánovacieho  dokumentu – Územného  plánu  mesta Michalovce , schváleného v 
mestskom zastupiteľstve.   
___________________________________________________________________________ 
 
8/  funkčné využitie  územia  podľa  záväznej časti  územno – plánovacieho dokumentu  -Územný plán  mesta, 
schváleného v mestskom  zastupiteľstve   
9/  zákon č.  171/2005 Zz. o hazardných hrách  

-3- 



2.Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby môže byť len v 
rozmedzí od 07,00 hod. do 24,00 hod., v piatok a sobotu môže byť prevádzková doba len v 
rozmedzí od 07,00 hod. do 02,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba prísluchová hudba.  
 
3. Prevádzkovanie diskotéky, resp. hudobnej produkcie v obytnej zóne je zakázané,  výnimka 
je možná len v piatok a sobotu v rozmedzí od 12,00 hod. do 04,00 hod. a súčasne za splnenia 
podmienok  podľa osobitných predpisov  7/. V prípade   overenia    splnenia týchto 
podmienok , najmä z dôvodu  podania podnetov  zo strany  obyvateľov  ,  je orgán  dozoru   
podľa tohto VZN  oprávnený   využiť ustanovenie  § 27  ods.4  zák. č. 355/2007 Zz.     
 
4. Prevádzková doba  ubytovacích  zariadení  a  čerpacích staníc pohonných hmôt je 
neobmedzená. 
 
5. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne , vyhovujúce  funkčnému  využitiu územia  
podľa odseku 1/  v obytnej zóne    je  od 06.00 hod. do 22.00 hod.   
 

§ 7 
Územie  občianskej  vybavenosti 

 
1. Územie  občianskej  vybavenosti  a jej funkčné vymedzenie je definované  v záväznej  
časti  územnoplánovacieho  dokumentu – Územného  plánu  mesta Michalovce , schváleného 
v mestskom zastupiteľstve.   
 
2. Prevádzková doba prevádzkarní    v tomto území  je  neobmedzená za splnenia  podmienok 
stanovených osobitnými predpismi 7/. V prípade  overenia  splnenia týchto  podmienok  je  
orgán dozoru   podľa tohto VZN    oprávnený využiť  ustanovenie  § 27  ods.4  zák. č. 
355/2007 Zz.     

§ 8 
Ostatné územie mesta 

 
1. Sem patrí územie  napr.  územie  priemyselnej  výroby, stavebníctva a skladov  
2. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb v tomto území mesta je 
neobmedzená. 

§ 9 
Orgány dozoru a sankcie 

 
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Michalovce  prostredníctvom 
a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Michalovciach , 
b) Mestskej polície Michalovce . 
Týmto VZN nie je dotknutá kontrolná činnosť iných dozorných a kontrolných orgánov.  
 
2. Primátor Mesta Michalovce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie uložiť pokutu do  6 638,78 eur v prípade, ak táto nedodržuje prevádzkovú dobu 
určenú ustanoveniami tohto VZN. Pokuta je príjmom rozpočtu Mesta Michalovce. 
 
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor mesta dozvedel o 
porušení,  najneskôr však do troch rokov od porušenia. 
4. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania  protiprávneho  
    konania  

- 4 - 



5. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 10/ 
 
6. Mestská polícia postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 
 
 

§10 
Prechodné a ostatné ustanovenia 

 
1.Podnikatelia sú povinní do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne 
záväzného nariadenia upraviť prevádzkovú dobu v každej prevádzkarni, kde vykonávajú 
podnikateľskú činnosť podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia a zosúladiť vykonávanie 
podnikateľskej činnosti s týmto Všeobecne záväzným nariadením. Ak podnikatelia v 
stanovenej lehote si tieto povinnosti nesplnia, postupuje sa podľa § 9odsek 2. 
 
2. Toto Všeobecne  záväzné nariadenie   neurčuje pravidlá  času prevádzky  letných terás. O 
určení prevádzkovej doby  letných terás  pojednáva Všeobecne záväzné  nariadenie  MsZ v 
Michalovciach č. 98/2007 o letných terasách  na území mesta Michalovce .   
 
 
 

§ 10 
Záverečné  ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné  nariadenia nadobúda účinnosť  pätnástym dňom  od vyvesenia 
obvyklým spôsobom.  
 
 
 
 
                                                                                                              Viliam  Záhorčák 
                                                                                                                primátor   mesta  
 
 
 
Príloha č.1 – hranice územia  CMZ pre  účely  tohto  VZN 
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___________________________________________________________________________ 
 
10/  zákon č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení  neskorších predpisov .  
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