VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov
č. 2/2020
o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove podľa ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 3, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa na svojom zasadnutí dňa 06. februára
2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len "prevádzkový
čas") v prevádzkarňach na území mesta Sabinov (ďalej len "mesto") okrem prevádzkového času trhovísk a
ambulantného predaja.
Článok 2
Prevádzkový čas
1.
Prevádzkový čas bez obmedzenia sa určuje pre prevádzkarne poskytujúce služby prechodného
ubytovania, prevádzkarne predávajúce pohonné látky, opravovne vozidiel a všetky prevádzkarne pri prechode z
31.12. bežného roka na 1.1. nasledujúceho roka.
2.

Prevádzkový čas pre ostatné obchody a služby sa určuje od 06:00 hod. do 22:00 hod..

3.
Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach (bary, reštaurácie, kaviarne, diskotéky a pod.) sa stanovuje
v dňoch pondelok až štvrtok a v nedeľu maximálne do 24:00 hod., v piatok a v sobotu maximálne do 02:00 hod.
Prevádzkový čas sa počas Veľkonočnej nedele a 26.12. povoľuje do 04:00 hod..
4.
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb si určí podnikateľ maximálne v rozsahu času podľa ods.
1 až 3 podľa svojich potrieb a možností.
Článok 3
Obmedzenie prevádzkového času
1.
V prípade, že v prevádzkach podľa článku 2 ods. 3 došlo v priebehu troch po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacoch k opakovanému protiprávnemu konaniu spáchanému v súvislosti s prevádzkou aj v
bezprostrednej blízkosti prevádzky na úseku ochrany verejného poriadku, rušenia nočného kľudu a občianskeho
spolunažívania, obmedzuje sa prevádzkový čas na maximálny rozsah od 06,00 do 22,00 hod na obdobie
nasledujúcich šiestich mesiacov.
2.
Za opakované protiprávne konanie v zmysle odseku 1 sa nepovažuje protiprávne konanie spáchané v
priebehu jedného dňa.
3.
Spáchanie protiprávneho konania v zmysle odseku 1 oznamuje mesto Sabinov prevádzkovateľovi
zariadenia písomne do 7 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní priestupku alebo od udelenia
sankcie za spáchanie priestupku v blokovom konaní v zmysle osobitného zákona 1.
4.
Obmedzenie prevádzkového času oznamuje písomne mesto Sabinov prevádzkovateľovi zariadenia.
Obmedzenie prevádzkového času je účinné od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bolo oznámenie prevádzkovateľovi doručené.
5.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom poverených zamestnancov
mesta a hlavný kontrolór mesta.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1.
1

Na tomto VZN sa uznieslo mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 116 dňa 06. februára 2020.

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

2.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

3.
Prijatím tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov
č. 17/2013 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v meste Sabinov.

-
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Ing. Michal Repaský
primátor mesta

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove dňa

06.02.2020 uznesením MsZ č. 116

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa

21.1.2020

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa

21.1.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa

11.2.2020

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa

11.2.2020

VZN nadobúda účinnosť dňa

27.2.2020

