
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA GALANTA
č. 55/2010

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Galanta (ďalej len „nariadenie“)

Mesto Galanta podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto nariadenie.

Čl. 1
Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie upravuje

a) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri vykonávaní podnikateľskej 
činnosti na území mesta Galanta (ďalej len „mesto“),
 
b)  podmienky pre určovanie  času  predaja  v  obchode a  času prevádzky služieb  na  území 
mesta.

(2) Toto nariadenie  sa nevzťahuje na úpravu času predaja  a prevádzky služieb na 
trhoviskách a trhových miestach. 
 

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Prevádzkový čas je čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb, počas ktorého 
je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom. 
 

(2) Všeobecný prevádzkový čas je čas predaja a prevádzky služieb od 06.00 h. do 
22.00 h.
 

(3)  Osobitný  prevádzkový  čas  je  čas  predaja  a prevádzky  služieb,  ktorý  zahŕňa 
nepretržitý prevádzkový čas od 00.00 h. do 24.00 h. a nočný prevádzkový čas od 22.00 h. do 
06.00 h. 

(4) Nočný pokoj je čas od 22.00 h. do 06.00 h. 
 

(5)  Prevádzkareň  je  nebytový  priestor  prípadne  priľahlý  pozemok,  na  ktorý  bolo 
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod 
alebo poskytovanie služieb.

(6) Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržiava 
na základe pozvania alebo so súhlasom oprávnenej osoby, pričom nejde o verejne prístupné 
podujatie. 
 



Čl. 3
Pravidlá určenia prevádzkového času

(1)  Prevádzkový  čas  prevádzkarne  si  podnikateľ  určí  v rámci  všeobecného 
prevádzkového času.   

(2)  Prevádzkový  čas  je  denným  rozvrhom  otváracej  hodiny, zatváracej 
hodiny, prípadnej  prestávky  na  obed  a dní,  v ktorých  je  prevádzkareň  pre  spotrebiteľov 
zatvorená. 

Čl. 4
Ohlásenie prevádzkového času

(1) Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť Mestskému úradu v Galante najneskôr päť 
pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne, alebo uvažovanej zmene prevádzkového 
času  určený  prevádzkový  čas,  alebo  zmenu  prevádzkového  času  v rámci  všeobecného 
prevádzkového času prevádzkarne obchodu a prevádzky služieb. 

(2)  Ohlásenie  prevádzkového  času  obsahuje  tiež  najmä  obchodné  meno  žiadateľa, 
sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu prevádzkarne, predmet podnikateľskej činnosti 
v prevádzkarni, ponúkaný sortiment tovaru  alebo druh poskytovaných služieb.   

(3) Ak je ohlásenie  prevádzkového času v súlade s ustanoveniami  tohto nariadenia, 
mesto  Galanta  potvrdí  určený  prevádzkový  čas.  Inak  ohlásenie  nepotvrdí  a  upozorní 
podnikateľa na nesúlad ohlásenia s týmto nariadením. 
 

Čl. 5
Určenie osobitného prevádzkového času

(1) Osobitný prevádzkový čas v prevádzkarni podlieha predchádzajúcemu schváleniu 
mestom Galanta. 

(2) Podnikateľ je povinný písomne požiadať o schválenie osobitného prevádzkového 
času, prípadne o zmenu osobitného prevádzkového času najneskôr desať pracovných dní pred 
otvorením  prevádzkarne,  alebo  pred  predpokladanou  zmenou  osobitného  prevádzkového 
času. Na obsah žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie čl. 4 ods. 2 tohto nariadenia. 

(3) Mesto Galanta vydá rozhodnutie k žiadosti o povolenie osobitného prevádzkového 
času,  pričom  pri  rozhodovaní  zohľadní  umiestnenie  prevádzkarne,  predmet  činnosti 
prevádzkarne a záujmy mesta a jeho obyvateľov. 

Čl. 6
Jednorazové predĺženie prevádzkového času

(1) Žiadosť o povolenie jednorazového predĺženia prevádzkového času pre uzavretú 
spoločnosť  nad  rámec  všeobecného  prevádzkového  času   je  podnikateľ  povinný  doručiť 
Mestskému úradu v Galante najneskôr tri pracovné dní pred konaním akcie s odôvodnením. 



(2) Mesto môže potvrdiť žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času alebo 
určiť iné podmienky jednorazového predĺženia prevádzkového času. Podnikateľ je povinný 
dodržať podmienky jednorazového predĺženia prevádzkového času určené mestom. 

Čl. 7
Povinnosti podnikateľa

(1)  Podnikateľ  je  povinný  na  vhodnom  a  trvale  viditeľnom  mieste  prevádzkarne 
uviesť prevádzkovú doba určenú pre spotrebiteľa. 

(2)  Podnikateľ  je  povinný zabezpečiť,  aby pri  činnosti  prevádzkarne  bol  dodržaný 
prevádzkový čas.

(3) Pri dočasnom uzatvorení prevádzkarne musí byť označená hodina začiatku a konca 
uzavretia  prevádzkarne.  Dočasné  uzavretie  prevádzkarne  je  podnikateľ  povinný  ohlásiť 
Mestskému úradu v Galante minimálne 24 hodín vopred, ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie 
ako jeden deň.  

(4) Podnikateľ oznámi ukončenie činnosti prevádzkarne Mestskému úradu v Galante 
najneskôr do desiatich pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne.
 

(5)  Podnikateľ  je  povinný  preukázať  sa  mestom  potvrdeným  ohlásením 
prevádzkového času alebo rozhodnutím o osobitnom určením prevádzkového času orgánom 
dozoru,  ktoré  sú  oprávnené  vykonávať  kontrolu  podľa  čl.  10  tohto  nariadenia  a  podľa 
všeobecne platných právnych predpisov.

Čl. 8
Konanie o zmene prevádzkového času

Mesto môže začať konanie o zmene ohláseného prevádzkového času alebo osobitne 
určeného prevádzkového času, ak

a) prevádzkareň svojou činnosťou opakovane narušuje pokojný stav obyvateľov    
    mesta, je príčinou hluku nad mieru prípustnú všeobecne záväzným predpisom1/, 
    rušenia nočného pokoja a verejného poriadku,
b) prevádzkareň opakovane nedodržiava prevádzkový čas,
c) sťažnosť obyvateľov mesta smerujúca proti činnosti prevádzkarne bola 
    vyhodnotená ako opodstatnená. 

Čl. 9
Splnomocňujúce ustanovenie

Mesto Galanta  vydá  za účelom plnenia  ohlasovacej  povinnosti  podnikateľov vzory 
tlačív podľa čl. 4 ods. 2, čl. 5 ods. 2, čl. 6 ods. 1 a čl. 7 ods. 3 tohto nariadenia. 

_________________
1/ § 27 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov



Čl. 10
Kontrolná činnosť a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú

a) poverení zamestnanci mesta,
b) Mestská polícia v Galante,
c) poslanci Mestského zastupiteľstva v Galante.
 

(2)  Za  porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia  právnickou  osobou  alebo  fyzickou 
osobou oprávnenou na podnikanie môže mesto uložiť pokutu do 6 638 EUR podľa § 13 ods. 9 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 

(3)  Porušenie  ustanovení  tohto  nariadenia  fyzickou  osobou  sa  posudzuje  ako 
priestupok. Na konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.
 

Čl. 11
Prechodné ustanovenia

Podnikateľ, ktorému bol povolený prevádzkový čas podľa doterajších predpisov a nie 
je v súlade s týmto nariadením je povinný ohlásiť Mestskému úradu v Galante prevádzkový 
čas alebo požiadať o osobitné určenie prevádzkového času v súlade s týmto nariadením v 
lehote do 60 dní odo dňa účinnosti tohto nariadenia.
 

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

(1)  Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  nariadenia  sa  ruší  Všeobecne  záväzné 
nariadenie  mesta  Galanta  č.  104/2005  o povoľovaní  prevádzkového  času  podnikateľom 
vykonávajúcim obchodnú činnosť a poskytovanie služieb v prevádzkarňach na území mesta 
Galanta. 

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Galante dňa 15. apríla 2010 
Uznesením č. 425/Z-2010.
 

Čl. 13
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2010.

Ing. Alexander    M é z e š
            primátor mesta


