VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Lipany
o podmienkach určovania prevádzkového času
v obchode a službách v meste Lipany
Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), n), § 6
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN").
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej
len "prevádzkový čas") v prevádzkarniach na území mesta Lipany (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, opravovane vozidiel,
všetky prevádzkarne pri prechode z 31.12. bežného roka na 1.1. nasledujúceho roka.
2. Prevádzkový čas pre obchody a služby sa určuje od 06.00 h do 22.00 h.
3. Prevádzkový čas pre reštaurácie, pohostinstvá, bary, herne a diskotéky sa určuje od
6.00 h do 04.00 h.
4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb si určí podnikateľ maximálne v rozsahu
podľa ods. 1 až 3 času 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 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 Lipany
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 zákona1.
4. Obmedzenie prevádzkového času oznamuje písomne mesto Lipany prevádzkovateľovi
zariadenia. Obmedzenie prevádzkového času je účinné od 1. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie prevádzkovateľovi doručené.
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Článok 4
Oznámenie prevádzkového času
1. Prevádzkovateľ je v zmysle tohto VZN povinný mestu Lipany:
a) oznámiť prevádzkový čas novozriadenej prevádzkarne a každú zmenu prevádzkového
času v zriadenej prevádzke,
b) oznámiť dočasné uzavretie prevádzkarne (napr. z dôvodu práceneschopnosti,
dovolenky a pod.),
c) oznámiť ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne.
Splnenie si uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční písomnou, prípadne
elektronickou formou na adresu Mestského úradu v Lipanoch najneskôr 5 dní pred
zmenou.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom 26. zasadnutí dňa
26.09.2013.
2. VZN nadobúda účinnosť po zverejnení dňa 11.10.2013.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o podmienkach schvaľovania
prevádzok a určenia prevádzkového času na území mesta Lipany schváleného na 6.
zasadaní MsZ dňa 28.06.2007.
V Lipanoch 26.09.2013

Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta Lipany

Dôvodová správa

Okresná prokuratúra v Prešove podala protest prokurátora na znenie VZN o
podmienkach schvaľovania prevádzok a určenia prevádzkového času na území mesta
Lipany schváleného na 6. zasadaní MsZ dňa 28.6.2007. Podnet sa týka hlavne toho, že
mesto nemá oprávnenie rozhodovať o prevádzkovom čase jednotlivých prevádzok, ale
určiť všeobecné pravidlá.
Zmyslom VZN je naplnenie dvoch kompetencií mesta v zmysle zákona č.369/1990 o
obecnom zriadení:
- §4, ods.3, písm. - i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na
zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky
služieb a spravuje trhoviská,
- §4, ods.3, písm. n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť
činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste.
Nariadenie vychádza z doterajšej skúsenosti s touto kompetenciou, kde mesto
nemuselo zasahovať do prevádzkového času obchodov a služieb, trh to vyriešil. Preto tam
aj do budúcnosti navrhujeme ponechať možnosť mať otvorenú prevádzku od 6.00 do
22.00 hod. v čase a dĺžke, ktorá je pre podnikateľa prijateľná. V prípade problémov
predpokladáme jednanie s prevádzkovateľmi.
Najväčším problémom je rušenie nočného kľudu súvisiace s prevádzkou barov,
diskoték a pohostinstiev. Podľa návrhu VZN mesto stanovuje pravidlo, že ak dôjde v
posledných troch mesiacoch k opakovanému protiprávnemu konaniu spáchanému
v súvislosti s prevádzkou, aj v bezprostrednej blízkosti prevádzky, najmä na úseku
ochrany verejného poriadku, rušenia nočného kľudu a občianskeho spolunažívania,
obmedzuje sa prevádzkový čas na maximálny rozsah od 6.00 do 22.00 hod na obdobie
nasledujúcich šiestich mesiacov. O tejto skutočnosti už nebude mesto rozhodovať, ale
podľa návrhu VZN to len oznámi prevádzkovateľovi. V prípade, že prevádzkovateľ sa
nebude riadiť týmto VZN, je možné ho pokutovať podľa §13, ods.9, písm.a zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení až do výšky 6638€.
V Lipanoch 13.9.2013

Ing. Eduard Vokál, v.r.
primátor mesta

