M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á HO M

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Nové Mesto nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom
Dňa 11.05.2021

Mesto Nové Mesto nad Váhom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4, ods. 5 písm. a) bod 3)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje :
a) usmernenia ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta,
b) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta.
§2
Usmernenie ekonomickej činnosti na území mesta
1. Mesto Nové Mesto nad Váhom pri usmerňovaní ekonomickej činnosti v meste v rámci
svojej samosprávnej pôsobnosti prihliada najmä na zachovanie zdravých podmienok
a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta a na dodržiavanie verejného poriadku
v meste za predpokladu, že mesto Nové Mesto nad Váhom svojím konaním
neobmedzí ústavné ani zákonné práva upravujúce slobodný výkon podnikania.
2. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami
tohto VZN.
§3
Bežné a osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom
tovaru a v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená v rozpätí od pondelka
do nedele : od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2. Prevádzková doba v prevádzkarňach od pondelka do nedele bez časového
obmedzenia :
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket
a hypermarket,
d) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
e) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne
potravín a rozličného tovaru (večierky),
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných
pomôcok a pod.)
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3.

Prevádzková doba :

a) v kasínach a v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená v rozpätí od
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa,
b) v prevádzkarňach určených na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína, ktoré nie
sú súčasťou prevádzkarní uvedených v tomto odseku, písm. d) až i) tohto VZN je
určená v rozpätí: pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
c) v prevádzkarňach určených na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína, ktoré sú
súčasťou prevádzkarní uvedených v tomto odseku, písm. d) až i) tohto VZN je
povolená len do ukončenia prevádzkovej doby príslušného zariadenia,
d) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby je určená v rozpätí :
nedeľa – štvrtok : od 06.00 hod. do 22.00 hod.
piatok a sobota : od 06.00 hod. do 23.00 hod.,
- v priestoroch prevádzky poskytujúcej pohostinské služby, ktoré sú zriadené ako
sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy
a pod.) je pre časť takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí:
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 22.00 hod.,
e) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné služby je určená v rozpätí :
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
- v priestoroch prevádzky poskytujúcej reštauračné služby, ktoré sú zriadené ako
sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy
a pod.) je pre časť takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí:
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 22.00 hod.
f) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v
centrálnej mestskej zóne :
Námestie Slobody, Ul. J.Hašku je určená v rozpätí :
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa,
Ul. Čsl. armády, Ul. Palkovičova, Ul. Weisseho po križovatku s Ul. Hurbanovou je
určená v rozpätí :
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,
- v priestoroch prevádzky poskytujúcej reštauračné a pohostinské služby v centrálnej
mestskej zóne :
Námestie Slobody, Ul. J.Hašku, Ul. Čsl. armády, Ul. Palkovičova, Ul. Weisseho po
križovatku s Ul. Hurbanovou, ktoré sú zriadené ako sezónne exteriérové priestory
na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.) je pre časť takto
využívanej prevádzkarne určená v rozpätí:
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
g) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v lokalite Zelená
voda a v priestoroch prevádzky, ktoré sú zriadené ako sezónne exteriérové priestory
na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.) je určená v rozpätí :
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
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h) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby nachádzajúcich sa
vo vzdialenosti viac ako 150 metrov od sústredenej obytnej zástavby je určená
v rozpätí:
nedeľa – štvrtok: od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,
piatok, sobota: od 06.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa,
- v priestoroch prevádzky, ktoré sú zriadené ako sezónne exteriérové priestory na
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy a pod.) je určená v rozpätí:
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,
i) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby na Ul. Považskej,
Ul. Škultétyho a Ul. Tematínskej je určená v rozpätí :
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 22.00 hod.,
- v priestoroch prevádzky poskytujúcej pohostinské služby, ktoré sú zriadené ako
sezónne exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb(terasy a
pod.) je pre časť takto využívanej prevádzkarne prevádzková doba určená v rozpätí:
pondelok – nedeľa: od 06.00 hod. do 21.00 hod.
4. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa
31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je
neobmedzená.
5. Príležitostné predĺženie prevádzkovej doby sa povoľuje výlučne z dôvodu konania
mimoriadnej, neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. životné
jubileum, promócie, stužková ).
V prípade, že počas konania neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť sa
v prevádzkarni používa hudobná produkcia sa príležitostné predĺženie prevádzkovej
doby povoľuje nasledovne:
a) v prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské služby :
nedeľa – štvrtok : od 06.00 hod. do 24.00 hod.
piatok, sobota : od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,
b) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné služby :
piatok, sobota : od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,
c) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v lokalite Zelená
voda : piatok, sobota : od 06.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
d) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby nachádzajúcich sa
vo vzdialenosti viac ako 150 metrov od sústredenej obytnej zástavby:
piatok, sobota : od 06.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
e) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v centrálnej
mestskej zóne :
Námestie Slobody, Ul. J.Hašku, Ul. Čsl. armády, Ul. Palkovičova, Ul. Weisseho po
križovatku s Ul. Hurbanovou je určená v rozpätí :
piatok, sobota : od 06.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa,
f) v ostatných lokalitách mesta sa pri konaní neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť,
pri ktorej sa v prevádzkarni používa hudobná produkcia predĺženie prevádzkovej doby
nepovoľuje.
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6. Príležitostné predĺženie prevádzkovej doby, ktoré je určené v ods. 5 § 3 sa nevzťahuje
na svadby, akcie organizované mestom Nové Mesto nad Váhom alebo v spolupráci
s mestom Nové Mesto nad Váhom.
§4
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2018 o podnikateľskej
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Nové Mesto nad Váhom a jeho dodatok č.1.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom bolo schválené na
14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 11.05.2021
uznesením č. 325/2021 - MsZ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mesta.

V Novom Meste nad Váhom
Dňa 11.05.2021

Ing. Jozef T r s t e n s k ý
primátor mesta
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