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Dôvodová správa 
 

k protestu prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 o ds. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, 
§ 4 ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mes ta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so  

špecifikáciou ulíc pod ľa funk čného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3. 
 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na 
svojom zasadnutí dňa 31.05.2011 schválilo VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou ulíc podľa 
funkčného územia. Na zasadnutí dňa 25.10.2011 prijalo jeho Doplnok č. 1, na zasadnutí 
dňa 26.06.2012 jeho Doplnok č. 2 a na zasadnutí dňa 29.01.2013 Doplnok č. 3. 
 

Dňa 25.04.2016 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora Pd 12/16/3307-17 
proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, § 4 ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN 
mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení 
Doplnkov č. 1 až č. 3, ktorým prokuratúra navrhuje predmetné ustanovenia všeobecne 
záväzného nariadenia pre ich rozpor so zákonom zrušiť. Zrušenie napadnutých ustanovení 
odôvodňuje nasledovne. 
 
Podľa § 5 ods. 1 a ods. 2. VZN č. 117/2011 prevádzkový čas určený podľa § 3 ods. 3 tohto 
VZN sa skráti do 22.00 h, ak vplyvom činnosti prevádzkarne dochádza k preukázanému 
opakovanému porušovaniu verejného poriadku alebo rušeniu nočného pokoja. Podnet na 
skrátenie prevádzkového času môže dať každý, kto sa o dôvode na skrátenie dozvedel. 
Podnikateľ je povinný dodržiavať skrátený prevádzkový čas do 22.00 h odo dňa doručenia 
rozhodnutia o skrátení prevádzkového času vydaného mestom. Podkladom pre vydanie 
takéhoto rozhodnutia je opakované zistenie skutočnosti uvedených v § 5 ods. 1 tohto VZN 
(preukázané opakované porušenie verejného poriadku alebo rušenie nočného pokoja). 
 
Uvedené stanovenia sú podľa názoru okresnej prokuratúry v rozpore s ustanoveniami 
zákona o obecnom zriadení z dôvodu, že mesto a ani primátor mesta nie sú zo zákona 
splnomocnení na vydanie individuálneho správneho aktu, ktorým sa rozhodne o skrátení 
prevádzkovej doby konkrétnej prevádzky. Platná právna úprava nateraz neumožňuje 
mestu, aby rozhodovalo  individuálnym právnym aktom o konkrétnom čase prevádzky, ani 
o skrátení prevádzkového času. 
 
Podľa § 3 ods. 3 VZN č. 117/2011 v prevádzkarniach okrem § 3, ods. 1 a 2 tohto VZN 
umiestnených v bytových domoch a objektoch stavebne spojených s bytovým domom sa 
prevádzkový čas určuje od 06.00 h do 24.00 h, s podmienkou, že v prevádzkarniach sa 
nepovoľuje hudobná produkcia po 18.00 h a prísluchová hudba po 22.00 h.  
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Podľa § 3 ods. 4 VZN č. 117/2011 v prevádzkarniach umiestnených v obytnom a 
zmiešanom území mesta okrem § 3 ods. 3 tohto VZN, sa prevádzkový čas neobmedzuje s 
podmienkou, že v čase po 22.00 h je povolená hudobná produkcia len v tých 
prevádzkarniach, ktoré svojim stavebným a technickým riešením zabránia šíreniu 
nadmerného hluku, čo dokladuje mestu na požiadanie podnikateľ objektivizáciou a 
hodnotením hluku v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi.  
 
Podľa 3 ods. 6 písm. a) VZN č. 117/2011 pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou sa 
určuje prevádzkový čas: a) pred prevádzkarňou umiestnenou v bytovom dome, obytnom a 
zmiešanom území v období od 1.1. do 15. 06. a od 15. 09. do 31. 12. kalendárneho roka 
od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie a prísluchovej hudby po 18.00 h; a v období 
od 16. 06. do 14. 09. kalendárneho roka od 06.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie a 
prísluchovej hudby po20.00 h. b) bez obmedzenia s možnosťou hudobnej produkcie a 
prísluchovej hudby pred prevádzkarňou umiestnenou mimo bytových domov, obytného a 
zmiešaného územia, t. j. rekreačných zónach - napr. v Lesoparku, na letisku a Letiskovej 
ul., v rekreačnej oblasti Púšť a pod.  
 
Podľa § 4 ods. 5 posledná veta VZN č. 117/11 v prípade uzavretej spoločnosti v 
prevádzkarni v bytovom dome sa nepovoľuje v čase po 18.00 h hudobná produkcia a v 
čase po 22.00 h ani prísluchová hudba. 
 
V uvedených ustanoveniach podľa názoru okresnej prokuratúry mesto Prievidza nad 
rozsah svojho oprávnenia určovať pravidlá času prevádzky obmedzilo podnikateľov pri 
hudobnej produkcii a prísluchovej hudbe. Ako uvádza, pokiaľ podnikateľ v prevádzke 
neprekročí povolenú hranicu expozície hlukom, nie je zákonný dôvod obmedziť mu 
hudobnú produkciu a hudbu na počúvanie, keďže mestu takéto oprávnenie zo žiadneho 
predpisu nevyplýva. 
 
Podľa § 3 ods. 7 písm. a) VZN č. 117/2011 podnikateľ je povinný prevádzkareň na 
vhodnom a trvale viditeľnom mieste označiť týmito údajmi: obchodné meno, IČO a sídlo, ku 
ktorému sa môže pripojiť rozlišujúce označenie. 
 
Uvedenú informačnú povinnosť označiť prevádzkareň zakladá priamo zákon o ochrane 
spotrebiteľa, mesto vo VZN nad rámec zákona zaviedlo povinnosť uviesť aj IČO. 
 
Podľa § 4 ods. 5 prvá veta VZN č. 117/2011 uzavretie prevádzky pre verejnosť (uzavretá 
spoločnosť) z dôvodu konania spoločenských akcií v prevádzkarni napr. svadby, stužkové, 
životné jubileá, plesy, a pod., je podnikateľ povinný písomne oznámiť mestu najneskôr 
sedem pracovných dní pred konaním akcie. 
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Uvedené ustanovenie je v rozpore so zákonom z dôvodu, že ukladá povinnosti nad rámec 
zákonného zmocnenia. 
Podľa 4 ods. 3 VZN č. 117/2011 k oznámeniu je podnikateľ povinný doložiť tieto platné 
doklady: a) živnostenské oprávnenie príp. iný doklad na podnikanie, b) list vlastníctva 
prípadne nájomnú alebo podnájomnú zmluvu (aj na vonkajšie sedenie),  c) rozhodnutie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza (pri prevádzkarniach s 
pohostinskou činnosťou a pri predaji potravinárskeho tovaru).  
 
Podľa názoru okresnej prokuratúry mesto nemá právny titul na vyžadovanie predmetných 
písomností, povinnosť predkladať uvedené doklady nemá oporu v zákone. 
 
Podľa 3 ods. 9 VZN č. 117/2011 podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho 
podnikateľskej činnosti v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja v čase pred 
06.00 h a po 22.00 h, k narúšaniu verejného poriadku a k narúšaniu životného prostredia 
znečisťovaním a poškodzovaním bezprostredného okolia prevádzkarne. 
 
Uvedené ustanovenia ukladajú podnikateľom povinnosti, ktoré im už ukladá zákon a ich 
zakotvenie vo VZN je duplicitné. 
 
Podľa § 8 ods. 1. VZN č. 117/2011 kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení 
vykonávať poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, Mestská polícia Prievidza a 
primátorom mesta poverení zamestnanci mesta Prievidza.  
 
Okresná prokuratúra vo svojom proteste uvádza, že takáto úprava vo vzťahu k poslancom 
je nad rámec zákona.   
 

Podľa § 8 ods. 1. VZN č. 117/2011 porušenie a nedodržanie ustanovení tohto VZN je: a) 
priestupkom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe uložiť pokutu do 33 eur, b) správnym 
deliktom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe alebo právnickej osobe oprávnenej na 
podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur. 
 
Týmto ustanovením mesto vytvorilo duplicitnú zodpovednosť a postihnuteľnosť 
podnikateľov, keďže porušenie niektorých povinností je už sankcionované zákonmi (napr. 
rušenie nočného kľudu, znečisťovanie verejného priestranstva a pod.). 
 

S odôvodnením, že mesto Prievidza v uvedených častiach uložilo podnikateľom 
povinnosti, ktoré sú buď upravené špeciálnymi zákonmi, alebo ktoré nemajú oporu 
v žiadnom zákone a na ich zavedenie nemá obec zákonné zmocnenie, okresná 
prokuratúra Prievidza navrhuje napadnuté časti VZN zrušiť. 
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Návrh na uznesenie 
 
Mestská rada 
I. berie na vedomie  
protest prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, § 4 
ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou 
ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3. 
 
II. odporú ča - neodporú ča  
vyhovieť protestu prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 
9, § 4 ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so 
špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3. 
 
Mestské zastupite ľstvo 
I. berie na vedomie 
protest prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, § 4 
ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou 
ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3.  
 
II. vyhovuje - nevyhovuje  
protestu prokurátora Pd 12/16/3307-17 proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 6, ods. 7, ods. 9, § 4 
ods. 3, ods. 5, § 5, § 8 ods. 1, ods. 2 VZN mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza - so špecifikáciou 
ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až č. 3. 
 
 
 




















