Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 9/2020
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica sa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 5 písm. a) číslo 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia a výklad pojmov
1. Mesto Skalica (ďalej len „mesto“) týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len
„VZN“) upravuje podrobnosti o pravidlách určovania času predaja v obchode a času
prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť na území mesta.
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a. prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci
s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na
prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti 1),
b. podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,2)
c. stavbou priamo priľahlou sa rozumie stavba, ktorá sa nachádza v tesnom dotyku s
obvodovou stenou susediacej stavby,
d. pamiatková zóna priestranstvo historického centra mesta Skalica v zmysle nariadenia
Zsl. KNV zo dňa 25.9.1990 a Nariadenia Obvodného úradu v Skalici č. 1019/ÚOKP/91
zo dňa 13.5.1991, hranica pamiatkovej zóny je graficky zobrazená na mapke v prílohe.
Čl. 2
Pravidlá určovania času predaja a času prevádzky služieb
1. Mesto týmto určuje, že všeobecným časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb
(ďalej aj ako „Všeobecná prevádzková doba“ v príslušnom gramatickom tvare) je čas medzi
06:00 hod. a 22:00 hod..
2. Všeobecná prevádzková doba je stanovená pre celé územie mesta. Všeobecná prevádzková
doba sa uplatní vo všetkých prípadoch, kedy týmto VZN nie je určený osobitný čas predaja
v obchode a čas prevádzky služieb pre niektoré typy prevádzok.
3. Pre niektoré typy prevádzkarní na území mesta sú stanovené osobitné prípady
prevádzkovej doby, a to nasledovne:
a. maloobchod v predajni v čase od 05:00 hod. do 22:00 hod.,
b. prevádzkarne poskytujúce ubytovacie služby, čerpacie stanice pohonných hmôt, lekárne,
obchodné domy typu supermarket a hypermarket, bezobslužné a samoobslužné
autoumyvárne – časovo neobmedzená prevádzková doba,
c. prevádzkarne s pohostinskou činnosťou
Pondelok - Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
06:00 – 24:00
06:00 – 03:00
06:00 - 03:00
06:00 – 24:00

d. terasy s exteriérovým sedením na verejných priestranstvách v pamiatkovej zóne pri
prevádzkárňach s pohostinskou činnosťou a terasy s exteriérovým sedením na verejných
priestranstvách mimo pamiatkovej zóny pri prevádzkárňach s pohostinskou činnosťou
v stavbách, v ktorých sa nenachádzajú žiadne priestory určené na bývanie alebo v takých
stavbách, ktoré nie sú priamo priľahlé so stavbami, v ktorých sa nachádzajú priestory
určené na bývanie v čase 06:00 hod. až 24:00 hod.,
e. terasy s exteriérovým sedením na verejných priestranstvách mimo pamiatkovej zóny pri
prevádzkárňach s pohostinskou činnosťou v stavbách, v ktorých sa nachádzajú priestory
určené na bývanie alebo v takých stavbách, ktoré sú priamo priľahlé so stavbami
v ktorých sa nachádzajú priestory určené na bývanie v čase 06:00 hod. až 22:00 hod.,
f. herne v čase 10:00 hod. až 03:00 hod..
4. Podnikateľ podnikajúci na území Mesta Skalica je oprávnený určiť pre konkrétnu
prevádzkareň čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb iba v rámci rozmedzia
určeného týmto VZN.
5. Prevádzkovú dobu každej prevádzkarne podnikateľ písomne oznámi obci, a to najneskôr v
deň začatia činnosti.
Čl. 3
Orgány dozoru
Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci Mesta Skalica.
Čl. 4
Sankcie
V prípade porušenia tohto VZN môže mesto uložiť pokutu do 6 638 eur.3)
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 14.12. 2020 uznesením
č. 170/2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Mesta Skalica.

V Skalici, dňa 15.12.2020
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta
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2)
3)

§ 17 ods. 1 Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
§ 2 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
§ 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

