VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
Číslo: 10/2007

V Piešťanoch dňa 09.11.2007

V znení VZN č. 22/2008
VZN č. 10/2013
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany podľa § 4 ods. 3 písm. i) a n), § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti.
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Piešťany, povinnosti podnikateľov (fyzických
a právnických osôb) pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v prevádzkárňach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.
§2
Základné pojmy
1. Prevádzkárňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská
činnosť 1/ a zároveň slúži na predaj v obchode alebo na prevádzku služieb. Jej súčasťou sú aj
letné terasy a vystavovanie tovaru pred prevádzkarňou.
2. Podnikateľom je
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu. 1/
3. Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa
služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 2/
4. Prevádzkovou dobou sa rozumie ohraničený čas, kedy je možné vykonávať podnikateľskú
činnosť v konkrétnej prevádzkarni.
5. Na účely tohto VZN deň trvá od 06,00 do 18,00 hod., večer trvá od 18,00 do 22,00 hod.
a noc trvá od 22,00 do 06,00 hod.
6. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je najmä denný a nočný bar, reštaurácia,
bistro, bufet, bagetéria, cukráreň, piváreň, kaviareň, disco klub, espreso, „pub“, herňa,
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hostinec, kiosk, pizzéria, pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň, internetová kaviareň,
zariadenie verejného (závodného) stravovania.
7. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením –
nie je to napr. hudba určená na tanečnú zábavu, živá hudba alebo spev.
§3
Všeobecné podmienky
1. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení nie je
obmedzená. Používanie alebo prevádzkovanie zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií sa
riadi osobitným predpisom. 3/
2. Ak sa v prevádzkárni poskytujúcej pohostinské služby koná akcia uzavretej spoločnosti,
a to svadba, stužková, ples, prevádzková doba nie je obmedzená.
3. Počas novoročných osláv, t.j. v noci z 31.12. na 01.01., prevádzková doba všetkých
prevádzkární obchodu a služieb na území mesta Piešťany nie je obmedzená.
4. Ak je Mesto Piešťany usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom spoločenskej
alebo kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je i produkcia hudby v noci, prevádzková doba nie je
obmedzená.
§4
Rozdelenie mesta
Na účely tohto VZN je územie mesta Piešťany rozdelené nasledovne
a) centrum mesta,
b) širšie centrum mesta,
c) obytná zóna,
d) ostatné územie mesta.
§5
Centrum mesta
1. Hranica centra mesta prechádza Krajinským mostom na pravý breh rieky Váh. Ďalej
pokračuje po Krajinskej ulici po Vajanského ulicu (námestie). Potom smerom severným ide
po západnej strane Nitrianskej ulice (patrí sem jestvujúca zástavba lemujúca obe strany ulice)
po Námestie Slobody, ktoré odchádza z južnej strany a pokračuje severovýchodným smerom
po Winterovu ulicu (patrí sem jestvujúca zástavba lemujúca obe strany ulice). Pokračuje
v severozápadnej línii po západnej strane Winterovej ulice (patrí sem jestvujúca zástavba
lemujúca obe strany ulice) a ulice Pod Párovcami až po križovatku ulíc Pod Párovcami
a Kuzmányho. Po nej odbočuje východným smerom a v oblúku lemuje severovýchodnú
hranicu Sadu A.Kmeťa, kde sa v kolmici na ňu napája oplotenie futbalového štadióna. V línii
oplotenia pokračuje severným smerom až po jeho severozápadný roh, odkiaľ sa napája
na koncový bod oplotenia škvárového ihriska na západnej strane. V jeho pokračovaní smeruje
na sever, obchádza ihrisko zo severnej strany súhlasne s čiarou jeho oplotenia až po bod, kde
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sa napája na oplotenie tenisovej haly po jej západnej strane. V jeho predĺžení pretína
dvojprúdovú cestu E.Belluša a východným smerom po jej severnej strane pokračuje až
ku Biskupickému kanálu, ktorý pretína spolu s korytom Váhu v nezmenenom smere. Ďalej
hranica smeruje na sever súhlasne s líniou ľavostrannej hrádze Váhu až po katastrálnu hranicu
Piešťany, smerom južným lemuje hranicu katastra okolo Kúpeľného ostrova až po Krajinský
most.
2. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby môže byť len
v rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba prísluchová hudba.
3. Počas mesiacov máj až september prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich
pohostinské služby nie je obmedzená. Po 24,00 hod. je povolená iba prísluchová hudba.
4. Prevádzková doba diskotéky, resp. hudobnej produkcie v prevádzkarni môže byť len
v rozmedzí od 12,00 hod. do 04,00 hod. – prevádzkovanie sa riadi osobitným predpisom. 3/
5. Prevádzková doba letných terás môže byť len v rozmedzí prevádzkovej doby prevádzkarne,
ktorej je letná terasa súčasťou.
6. Prevádzková doba kasína nie je obmedzená.
7. Prevádzková doba herní s počtom desať a viac kusov výherných prístrojov nie je
obmedzená.
8. Prevádzková doba prevádzkarní „PNS“ nie je obmedzená.
9. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne môže byť len v rozmedzí od 06,00 hod.
do 22,00 hod.
10. Časť centra mesta tvorí kúpeľné územie, ktorého hranice sú určené v Štatúte kúpeľného
miesta Piešťany.
§6
Širšie centrum mesta
1. Hranice širšieho centra mesta - ulice Krajinská, doprava Bratislavská, na križovatke
s Teplickou doprava, ulica Teplická po potok Dubová, doľava po pravej strane potoka
Dubová po lávku na ulicu Potočná, ulica Potočná, Palárikova, doprava Sasinkova, doľava
Nám. 1.mája a Kuzmányho – patrí sem zástavba lemujúca obe strany ulíc.
2. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby môže byť len
v rozmedzí od 06,00 hod. do 02,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba prísluchová hudba.
3. Počas mesiacov máj až september môže byť prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich
pohostinské služby len v rozmedzí od 06,00 hod. do 04,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba
prísluchová hudba.
4. Prevádzková doba diskotéky, resp. hudobnej produkcie v prevádzkarni môže byť len
v rozmedzí od 12,00 hod. do 04,00 hod. – prevádzkovanie sa riadi osobitným predpisom. 3/
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5. Prevádzková doba letných terás môže byť len v rozmedzí od 06,00 hod. do 24,00 hod.
Prevádzková doba letných terás počas mesiacov máj až september môže byť len v rozmedzí
od 06,00 hod. do 02,00 hod.
6. Prevádzková doba herní s počtom desať a viac kusov výherných prístrojov nie je
obmedzená.
7. Prevádzková doba prevádzkarní „PNS“ nie je obmedzená.
8. Prevádzková doba čerpacích staníc pohonných hmôt nie je obmedzená.
9. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne v širšom centre mesta môže byť len
v rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.
§7
Obytná zóna
1. Hranice obytnej zóny – za Krajinským mostom vľavo južným smerom popri toku Váhu,
celé sídlisko Heinola, Hlboká, poľná cesta na A.Trajan, celé sídlisko A.Trajan, okolo
železnice, doľava pred nadjazdom, Krajinská, doprava Vrbovská cesta, doľava Dopravná
po hasičov, doprava (obísť predstaničný priestor) A.Hlinku, doľava koniec Mojmírovej, popri
trati až k Orviskej ceste, Haluzického a Jánošíkova, križuje Žilinskú, celé sídlisko Bodona,
pokračuje kolmo na Biskupický kanál až po hranice Centra mesta, celá miestna časť Kocurice
a ulice Golfová, K Lodenici, Kajakárska, Jachtárska a Veslárska – patrí sem zástavba
lemujúca obe strany ulíc.
2. Prevádzková doba prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby môže byť len
v rozmedzí od 07,00 hod. do 24,00 hod., v piatok a sobotu môže byť prevádzková doba len
v rozmedzí od 07,00 hod. do 02,00 hod. Po 22,00 hod. je povolená iba prísluchová hudba.
3. Prevádzkovanie diskotéky, resp. hudobnej produkcie v prevádzkarni v obytnej zóne je
zakázané, výnimka je možná len v piatok a sobotu v rozmedzí od 12,00 hod. do 04,00 hod. prevádzkovanie sa riadi osobitným predpisom. 3/
4. Prevádzková doba letných terás môže byť len v rozmedzí od 07,00 hod. do 22,00 hod.
5. Prevádzková doba herní s počtom desať a viac kusov výherných prístrojov nie je
obmedzená.
6. Prevádzková doba pre ostatné prevádzkarne v obytnej zóne nie je obmedzená.
§8
Ostatné územie mesta
1. Sem patria okrajové časti mesta, napr. staničný a predstaničný priestor, Rekreačná oblasť
Sĺňava I., Priemyselná ulica, Obchodná ulica, Letisko.
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2. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb v ostatnom území mesta nie je
obmedzená.
§9
Mimoriadne akcie
Mesto Piešťany môže výnimočne upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne na určitý počet
dní, resp. hodín, ak sa jedná o otázku verejného alebo spoločenského záujmu. Túto
skutočnosť je Mesto Piešťany povinné vyvesiť na úradných tabuliach v meste Piešťany
a oznámiť podnikateľovi 10 kalendárnych dní vopred.
§ 10
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Piešťany prostredníctvom
a) poverených pracovníkov Mestského úradu v Piešťanoch,
b) Mestskej polície mesta Piešťany.
Týmto VZN nie je dotknutá kontrolná činnosť iných dozorných a kontrolných orgánov. 4/
2. Mesto Piešťany môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
uložiť pokutu do 6638,- eur za porušenie nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v prípade, ak nedodržuje prevádzkovú
dobu určenú týmto VZN. Pokuta je príjmom rozpočtu Mesta Piešťany.
3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto Piešťany dozvedelo
o porušení, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.
4. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky
protiprávneho konania.
5. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 5/
6. Mestská polícia postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 13/2003 o pravidlách
času predaja v obchode a času prevádzky služieb schválené uznesením MsZ č. 193/2003 dňa
17.10.2003.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. 202/2007 dňa 09.11.2007 a nadobúda
účinnosť 01.01.2008.
3. VZN č. 22/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2007 bolo schválené uznesením MsZ
č. 242/2008 dňa 11.12.2008 a nadobúda účinnosť 01.01.2009.
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4. VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2007 bolo schválené uznesením MsZ
č. 124/2013 dňa 03.10.2013 a nadobúda účinnosť 07.11.2013.
Toto VZN obsahuje prílohy
Príloha č. 1 – Vysvetlivky k odkazom
Príloha č. 2 – Mapa rozdelenia mesta

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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Vysvetlivky k odkazom

Príloha č. 1

1/ zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2/ zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3/ zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4/ zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/ zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
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