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Mesto Prešov 

na území mesta Prešov 

Mesto Prešov v súlade s § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1 2. 05. 2016 Vyvesené dňa __________ _ 

vydáva Zvesené dňa _____ 3_0_-_05_-_28_16_ 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Prešov 

Článok l 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len "nariadenie") urcuJe pravidlá času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len "prevádzkový čas") v prevádzkarniach 
na území mesta Prešov (ďalej len "mesto"). 

Článok2 
Rozsah pôsobnosti 

l. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby -podnikateľov, 
ktorí prevádzkujú na území mesta prevádzkarne obchodu a prevádzkarne služieb. 

2. Nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkový čas na trhoviskách a na ambulantný predaj, 
ktoré upravujú osobitné právne predpisy1

• 

Článok3 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

l. Prevádzkový čas v prevádzkarniach nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne, 
okrem prevádzkarní herní a prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, 
ktorej hranice sú vymedzené ulicami: Šafárikova, Jána Hollého, Lesík delostrelcov, 
Východná, poza železničnú stanicu na Košickej, po hranici železničnej trate smerom 
na Veľký Šariš až po Lipovú, Čapajevova č. 35 - 45, Bjornsonova, Kotrádova, 
Údenárska a Murárska, s napojením na Šafárikovu, a ktorej grafické vyobrazenie je 
uvedené v Prílohe č. l tohto nariadenia, s výnimkou časti Sídliska duklianskych 
hrdinov a k nemu priľahlej časti ulice Okružnej od križovatky s ulicou Remscheidskou 
až po križovatku s ulicou Požiarnickou je: 
a) v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa a štátne sviatky v rozmedzí od 

06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa, 
b) v dňoch: piatok, sobota v rozmedzí od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho 

dňa. 

1 Zákon č. 17811998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
a o zmene a doplnení zákona č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov upravujúce podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach. 
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2. Prevádzkový čas exteriérového sedenia pred prevádzkarňou poskytujúcou pohostinské 
služby nachádzajúcou sa v centrálnej mestskej zóne je totožný s prevádzkovým časom 
príslušnej prevádzkarne. 

3. Prevádzkový čas v prevádzkarniach, ktoré nie sú umiestnené v centrálnej mestskej 
zóne2

, v prevádzkarniach umiestnených v časti Sídliska Duklianskych hrdinov 
a k nemu priľahlej časti ulice Okružnej od križovatky s ulicou Remscheidskou až po 
križovatku s ulicou Požiarnickou, s výnimkou prevádzkarní upravených v čl. 3, ods. 5 
a 6 tohto nariadenia, sa určuje nasledovne: 

a) Prevádzkový čas v prevádzkarniach umiestnených v bytovom dome alebo 
v polyfunkčnom objekte kde sú podlažia s bytmi bezprostredne nad alebo pod 
takouto prevádzkarňou je v dňoch: 
- pondelok až nedeľa a štátne sviatky v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

b) Prevádzkový čas v prevádzkarniach umiestnených v rodinnom dome alebo 
v inej stavbe, ktorá je vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od najbližšieho 
bytového domu alebo rodinného domu, alebo stavby určenej na bývanie, je 
v dňoch: 
-pondelok až sobota v rozmedzí od 06.00 hod. do 02.00 hod., 
-nedeľa a štátne sviatky v rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod. 

c) Prevádzkový čas v prevádzkarniach umiestnených v rodinnom dome alebo 
v inej stavbe, ktorá je vo vzdialenosti menšej ako 50 m od najbližšieho 
bytového domu alebo rodinného domu, alebo stavby určenej na bývanie, je 
prevádzkový čas podľa článku 3 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia len 
s písomným súhlasom všetkých dotknutých subjektov (vlastníkov obývaných 
objektov), inak je prevádzkový čas podľa čl. 3 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia. 

d) Prevádzkový čas exteriérového sedenia pred prevádzkarňou poskytujúcou 
pohostinské služby je v dňoch: pondelok až nedeľa a štátne sviatky v rozmedzí 
od 08.00 hod. do 22.00 hod. 

4. Prevádzkový čas v prevádzkarniach počas konania označeného mimoriadneho 
a neverejného podujatia pre uzavretú spoločnosť je v rozmedzí od 06.00 hod. do 05.00 
hod. nasledujúceho dňa. 

5. Prevádzkový čas v prevádzkarniach autoumyvární umiestnených na ploche s prevahou 
bývania v rodinných domoch alebo bytových domoch je v dňoch: pondelok až nedeľa 
a štátne sviatky v rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

2 Čl. 3 ods. l tohto nariadenia, Príloha č. l tohto nariadenia. 
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6. Prevádzkový čas herní a prevádzkarní, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry3 je: 
a) v herniach a prevádzkarniach, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry 

umiestnených v centrálnej mestskej zóne: 
aa) v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa a štátne sviatky 
v rozmedzí od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa, 
ab) v dňoch: piatok, sobota v rozmedzí od 06.00 hod. do 04.00 hod. 
nasledujúceho dňa, 

b) v herniach a prevádzkarniach, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ktoré nie 
sú umiestnené v centrálnej mestskej zóne je v dňoch: pondelok až nedeľa 
a štátne sviatky v rozmedzí od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa. 

7. Prevádzkový čas v dňoch: pondelok až nedeľa a štátne sviatky je v rozmedzí od 06.00 
hod. do 06.00 hod nasledujúceho dňa pre prevádzkarne: 

a) hotelov a penziónov, 
b) čerpacích staníc pohonných hmôt, 
c) autoumyvární, s výnimkou autoumyvámí uvedených v čl. 3 ods. 5 tohto 

nariadenia, 
d) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných 

obchodných centrách, supermarketoch, hypermarketoch, 
strediskách, s výnimkou prevádzkarní herní a prevádzkarní, 
prevádzkujú hazardné hry, v nich umiestnených, 

domoch a v 
v nákupných 

v ktorých sa 

e) s predmetom podnikania zameraným hlavne na predaj periodickej tlače, 

neperiodickej tlače a doplnkového tovaru, typu novinový stánok, trafika, 
f) pri prechode z 31.12. bežného roka na O 1.0 l. nasledujúceho roka. 

Článok 4 
Spoločné ustanovenia 

l. Prevádzkovateľ urc1 prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa4 v rozpätí podľa 
pravidiel ustanovených v tomto nariadení. 

2. Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorí pred účinnosťou tohto nariadenia mali 
prevádzkový čas upravený inak, ako je uvedené v tomto nariadení, upravia 
prevádzkový čas v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, najneskôr do 3 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 

3. Pri zrušení prevádzkarne predávajúci písomne informuje mesto o tom, kde a kto je 
povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť 
svoju reklamáciu a o dátume zrušenia prevádzkarne 5

. 

3 Ustanovenie § 35 ods. l O zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
4 Ustanovenie § 15 ods. l písm. c) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitel'a a o zmene zákona SNR č. 
3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
5 Ustanovenie§ 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitel'a a o zmene zákona SNR č. 37211990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
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4. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa, ako aj sankcie za ich porušenie upravujú osobitné 
' d . 6 pravne pre pisy . 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

l. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa 22.03.2016 a zvesený dňa 05.04.2016. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta 
Prešov dňa 27.04.2016 uznesením č. 338/2016. 

3. Tot~ f.šn~~W záväzné na;ia~enie hgtfM'ťlz~flťé na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 
.. . .... ..... .. . . .. . . ... . . .. . a zvesene dna .. . . . . . . . ... . ... . .. . ... ...... . 2 7. MÁJ 2016 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........................... . 
5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. l 00/200 l o usmerňovaní ekonomickej činnosti na území 
mesta Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 179/2008 o určení 
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov. 

V Prešove dňa 

l v '---·~ 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

6 Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitel'a 
a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 36911990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 
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