
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Fiľakovo 

o zriaďovaní prevádzkarní  a o určení pravidiel času predaja v obchode a  
času prevádzky služieb na území mesta 

 
     Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove podľa §6 ods. 1 v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. i) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 1 
písm. b) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  
 

vydáva 
 
toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo o zriaďovaní prevádzkarní  a o určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta ( ďalej len !nariadenie“). 
 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Toto nariadenie určuje zriadenie prevádzkarní, pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
pri podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ochranu 
obyvateľstva pred rušením nočného pokoja z predaja v obchode a z prevádzky služieb.  
 
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí získali 
oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorí prevádzkujú 
na území mesta Fiľakovo prevádzkarne obchodu a služieb, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú 
dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov(1).    
 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť, vykonávanú na trhových 
miestach na území mesta Fiľakovo, ktorej úprava podlieha osobitnému VZN.  
 

§ 2 
ZÁKLADNÉ POJMY 

 
1. Prevádzkarňou a predajňou sa v zmysle tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť vykonáva 
a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi.  
 
2. Prevádzkovateľom sa na účely VZN rozumie právnická alebo fyzická osoba, oprávnená podnikať v súlade 
so živnostenským zákonom alebo obchodným zákonníkom prevádzkujúca zariadenie obchodu, služieb alebo 
výrobnú prevádzkareň na území mesta Fiľakovo. 
 
3. Pohostinskou činnosťou sa na účely VZN rozumie podávanie alkoholických nápojov na priamu  
konzumáciu. V zmysle VZN sú do tejto kategórie zaradené všetky prevádzkarne, kde je spotrebiteľovi 
možné podať alkoholický nápoj. 
 
4. Časom predaja a prevádzkovou dobou sa na účely VZN rozumie čas prevádzkovania v prevádzkarni 
obchodu a služieb od otváracej doby do zatváracej hodiny, v dňoch od pondelka do nedele. Čas predaja 
môže byť prerušený prestávkou. Pred otváracou hodinou je možné prevádzkareň len v nevyhnutnom rozsahu 
zásobovať najmä potravinovými výrobkami, po záverečnej hodine musí byť prevádzkareň uzatvorená. 
 
5. Prísluchovou hudbou sa na účely VZN  rozumie  hudba, určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 
zariadením alebo akustickými prístrojmi (nie je to napríklad hudba určená na tanečnú zábavu alebo hudobné 
vystúpenie). 
 
6. Hudobnou produkciou sa na účely VZN rozumie hudba, určená na tanečnú zábavu, diskotéku 
reprodukovanú technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie. 



7. Cyklickými verejnými kultúrnymi podujatiami sa na účely VZN rozumejú podujatia, ktoré sa 
v prevádzkarni opakujú pravidelne ( denne, týždenne ). Sú to spravidla koncerty, hudobné a tanečné 
produkcie, tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.  
 
8. Necyklickými verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú podujatia, ktoré sa konajú jednorazovo. Sú 
to spravidla : 

o koncerty, hudobné a tanečné produkcie, audiovizuálne predstavenie  
o výstavy diel, úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,  
o festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,  
o tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy  
o artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia  

 
9. Podujatia uvedené v bodoch 6.- 8. vyžadujú osobitný súhlas Správneho oddelenia Mestského úradu vo 
Fiľakove.  
 
10. Nočným časom je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. 
 
11. Rušením nočného pokoja sa na účely VZN rozumie šírenie nadmerného hluku, infrazvuku a vibrácií v 
nočnom čase. 
 
12. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov. 
 

§ 3 
PODMIENKY PRE ZRIA ĎOVANIE PREVÁDZKARNÍ 

 
1. Pri zriaďovaní a umiestňovaní podnikateľských prevádzkarní obchodu a služieb a prevádzkarní 
s výrobnou činnosťou na území mesta Fiľakovo, sú právnické a fyzické osoby povinné požiadať mesto 
Fiľakovo písomnou formou o súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti v súlade s § 4, ods. 3, písm. d/ zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych úprav. 
 
2. Mesto vydá súhlas k začatiu podnikateľskej činnosti po kladnom stanovisku dotknutých orgánov štátnej 
správy, pokiaľ sa vyžaduje ich vyjadrenie alebo súhlas. 
 
3. Zmenu charakteru prevádzkarne je možné uskutočniť len po predchádzajúcom súhlase mesta Fiľakovo. 
Prevádzkovateľ je povinný o túto zmenu požiadať najmenej 15 dní pred realizáciou tejto zmeny. 
 
4. K žiadosti o zmenu v charaktere prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný doložiť mestu Fiľakovo 
v prípade, ak si to zmena vyžaduje, rozhodnutia alebo súhlasy príslušných štátnych orgánov. 
 
5. Mesto nevydá súhlasné stanovisko k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzkarne na 
území mesta Fiľakovo ak: 
a) nie je podnikateľská činnosť a prevádzkareň v súlade s platným územným plánom mesta, 
b) ak žiadateľ o udelenie súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti alebo budúci prevádzkovateľ nemá 

vysporiadané daňové a poplatkové povinnosti voči mestu Fiľakovo, 
c) prevádzkarňou by bolo ohrozované životné prostredie alebo porušovaný verejný poriadok. 
d) nedoloží rozhodnutia alebo súhlasy v zmysle bodu 4. §3 tohto VZN. 
 
6. Podnikateľský subjekt môže začať vykonávať podnikateľskú činnosť a poskytovať služby na území mesta 
Fiľakovo po schválení prevádzkového času, času predaja, s uvedením účelu podnikania. 
 
7. Prevádzkovateľ predloží mestu ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne minimálne 15 dní pred 
otvorením prevádzkarne a k ohláseniu predloží doklady, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok 
určených všeobecne záväznými predpismi : 
a) kópiu živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo iné platné doklady osvedčujúce 
právoplatnosť začatia podnikateľskej činnosti a zriadenia prevádzky;  
b) list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu s vlastníkom objektu, prípadne pozemku. Ak je žiadateľ 
podnájomníkom a nájomná zmluva neobsahuje súhlas prenajímateľa k podnájmu tretím osobám, priloží 
overený súhlas prenajímateľa k podnájmu;  
c) doklad, že objekt je určený na podnikanie podľa stavebného zákona (kolaudačné rozhodnutie, resp. 
rozhodnutie o zmene užívania stavby);  



d) kópiu uzatvorenej zmluvy s Mestom Fiľakovo o úhrade poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za 
príslušnú prevádzku,  
e) návrh predajného alebo prevádzkového času s vyznačením prestávok, v nebytových priestoroch bytových 
domov písomný súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov s navrhovaným prevádzkovým 
časom, prípadne písomné rozhodnutie spoločenstva vlastníkov,  
f) písomný súhlas bezprostredných susedov v prípade výkonu podnikateľskej činnosti v rodinnom dome, ak 
by táto činnosť mohla pôsobiť rušivo ( napr. nadmernou hlučnosťou, vibráciou, rušením nočného kľudu, 
rušením verejného poriadku, poškodzovaním životného prostredia a majetku, vzbudením verejného 
pohoršenia, narušením občianskeho spolunažívania a pod. ),  
g) kópiu rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec o umiestnení 
označenia prevádzky v súlade s ust. §30 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ak sa 
prevádzkareň nachádza v ochrannom pásme štátom chránených kultúrnych pamiatok, 
h) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie dotknutých priestorov do prevádzky.   
 
8. Zmeniť prevádzkový čas je možné na základe žiadosti prevádzkovateľa predloženej mestu a súhlasného 
stanoviska mesta. 
 
9. Zmeniť charakter alebo formu prevádzky je možné len na základe žiadosti prevádzkovateľa so súhlasom 
mesta, pričom k ohláseniu zmeny sa primerane použijú ustanovenia bodu 7. §3 tohto VZN.  
 
10. Mesto môže meniť už povolený prevádzkový čas, prípadne upravovať ho aj bez súhlasu podnikateľa, 
pokiaľ sú oprávnené požiadavky občanov, pokiaľ činnosť v prevádzke pôsobí rušivo ( napr. nadmernou 
hlučnosťou, vibráciou, rušením nočného kľudu, rušením verejného poriadku, poškodzovaním životného 
prostredia a majetku, vzbudením verejného pohoršenia, narušením občianskeho spolunažívania a pod. ) a po 
opakovaných kontrolách a upozorneniach zo strany mesta to podnikateľský subjekt nerešpektuje a pokiaľ 
podnikateľ opakovane nedodržiava povolený prevádzkový čas. 
 

§ 4 
UKONČENIE PODNIKATE ĽSKEJ ČINNOSI 

 
1. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne obchodu alebo služieb, je povinný prevádzkovateľ, ak tomu nebránia 
vážne dôvody, aspoň 1 deň vopred, na vhodnom a viditeľnom mieste prevádzkarne označiť začiatok 
a koniec jej uzavretia. 
 
2. Pri zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne informovať najneskôr 3 dní pred zrušením 
prevádzkarne mesto Fiľakovo. V oznámení uvedie, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky voči 
mestu Fiľakovo.   

 
§ 5 

PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 
 
1. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb, okrem prevádzkarní kde 
sa podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa od 6,00 hod. do 22,00 hod.  
 
2. Prevádzkový čas v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou - pohostinstvá, pivárne, reštaurácie, bistrá, 
snack bary, kaviarne, vinárne a všetky zariadenia, kde sa podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje z piatka 
na sobotu a zo soboty na nedeľu najneskôr do 02.00 hod. v noci, v ostatné dni najneskôr do 24.00 hod. 
 
3. Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania (hotely, ubytovne, 
penzióny), v čerpacích staniciach PHM, supermarketoch, hypermarketoch, autobusových a vlakových 
staniciach je časovo neobmedzená.  
 
4. Prevádzkovatelia prevádzok otvorených po 22,00 hod. sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby 
nedochádzalo k obťažovaniu vlastníkov a užívateľov susedných nehnuteľností hlukom, rušením nočného 
kľudu, rušením verejného poriadku, poškodzovaním životného prostredia, poškodzovaním majetku a pod.   
V prípade, ak dôjde k uvedeným skutočnostiam v priamej súvislosti s činnosťou prevádzkarne, čo bude 
doložené podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, zápismi Mestskej 
polície Fiľakovo alebo   OO PZ SR, môže byť prevádzke upravený prevádzkový čas.  
 



5. V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne alebo príležitostné terasy, môže tieto prevádzkovať len 
do určenej prevádzkovej doby  prevádzkarne. Sezónne alebo príležitostné terasy môže podnikateľ 
prevádzkovať po 22.00 hod. iba pod podmienkou ukončenia hudobnej produkcie alebo prísluchovej hudby 
a dodržiavania príslušných právnych predpisov.  
 
6. Jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenských akcií (svadby, stužkové, 
plesy, životné jubileá a pod.) alebo usporiadania mimoriadnych akcií v uzavretej spoločnosti je možné len na 
základe osobitného povolenia mesta Fiľakovo, pričom prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť také 
opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k narušeniu verejného poriadku 
a nočného pokoja.  
 
7. Rušenie nočného pokoja je narúšaním verejného poriadku. 
 
8. Podnikateľ je povinný dodržiavať navrhnutý prevádzkový čas, pričom v prevádzkach prispôsobí činnosť 
tak, aby sa hostia nezdržiavali v prevádzke po záverečných hodinách.  
 

§ 6 
POVINNOSTI PODNIKATE ĽOV 

 
1. Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň zvonku na vhodnom viditeľnom mieste údajmi, a to 
a) obchodné meno a sídlo, 
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzky, 
c) povolený prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa, 
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní alebo pohostinských zariadení. 
 
2. Označenie prevádzok, vývesné štíty, resp. reklamné zariadenia vzťahujúce sa k prevádzkarni na fasádach 
domov  v ochrannom pásme štátom chránených kultúrnych pamiatok môžu byť v zmysle zákona č. 49/2002 
Z.z. ( pamiatkový zákon ) umiestnené len so súhlasom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, 
pracovisko Lučenec. 
 
3. Na umiestnenie prenosných reklamných zariadení na chodníku a zeleni pred prevádzkarňou sa vyžaduje 
osobitné povolenie mesta Fiľakovo. 
 
4. Podnikateľský subjekt je povinný udržiavať výkladnú skriňu čistú a esteticky aranžovanú. 
 
5. Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu mimoriadnej požiadavky je podnikateľ 
povinný doručiť mestskému úradu najneskôr 5 pracovné dní pred konaním akcie. 
 
6. Usporiadateľ je povinný písomne požiadať mestský úrad o povolenie na usporiadanie hudobnej produkcie 
ako aj necyklického verejného kultúrneho podujatia najneskôr 5 pracovné dni pred konaním akcie. 
 
7. Povinnosťou každého, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku a vibrácií je zabezpečiť, 
aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila najvyššie prípustné hodnoty pre deň, večer a noc a 
súčasne zabezpečiť ich objektivizáciu a hodnotenie(2). 
 
8. Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú určené Nariadením vlády 
SR č. 339/2006 Z. z..  
 
9. Mesto môže zakázať v zmysle §10 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení noviel: 
a) podujatie, ktoré by popieralo alebo obmedzovalo osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich 
národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie 
alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov, 
b) podujatie, ak by jeho účel smeroval k výzve dopúšťať sa násilia alebo hrubej neslušnosti,   
c) podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich 
zdravie,  
d) podujatie, ktoré by pre svoje obsahové zameranie vzbudzovalo verejné pohoršenie, 
e) podujatie, ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva. 
 
10. Na rozhodovanie podľa bodov 5 a 6 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb.. Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok. 



§ 7 
KONTROLA A SANKCIE 

 
1. Kontrolu dodržania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať : 
- členovia mestskej polície vo Fiľakove 
- hlavný kontrolór mesta Fiľakovo 
- zamestnanci mestského úradu na základe osobitného splnomocnenia primátorom mesta Fiľakovo 
- poverení poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľakove 
 
2. Zamestnanci mestskej polície vo Fiľakove sú oprávnení za porušovanie ustanovení tohto nariadenia uložiť 
pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 
3. Primátor mesta môže podnikateľovi uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk, ak podnikateľ poruší  
nariadenie mesta podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
predpisov.  
 
4. Za porušenie tohto nariadenia môže mesto Fiľakovo dať podnet na miestne príslušný živnostenský úrad 
na pozastavenie resp. zrušenie živnostenského oprávnenia. 
 

§ 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Fiľakovo zo dňa 10.09.1996 o podmienkach 
prevádzkovania obchodných živností a živností poskytujúcich služieb na území mesta Fiľakovo a VZN 
Mesta Fiľakovo zo dňa 21.12.2000, ktorým sa mení VZN zo dňa 10.09.1996 č. 9/2006 o o podmienkach 
prevádzkovania obchodných živností a živností poskytujúcich služieb na území mesta Fiľakovo. 
 
2. Rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú v platnosti. 
 
3. Vo veciach neupravených týmto VZN platia ustanovenia príslušných zákonov a naväzujúcich predpisov. 
 
4. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2007 zo dňa 26.04.2007 
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta Fiľakovo, t.j. dňom 11.05.2007. 
 
 
 
 
  

  Jozef Agócs  
primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
Vyvesené na vývesnej tabuli a zverejnené na web stránke mesta pred schválením  
 
dňa: 30.03.2007  
 
Zvesené dňa: 11.05.2007 
 
 
 
 
 
(1) napr. ust. §68 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 
§ 79, ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  
(2) § 17, ods. 1 zákona 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve  
 


