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Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a nadväznosti na § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Levoča 
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA 
 
o predajnej a prevádzkovej dobe  
č. 1/2007 
 
§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa rozhodlo a uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 
nariadenie). 
 
§ 2 
PREDMET NARIADENIA 
 

1. Toto nariadenie určuje pravidlá  času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej 
činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.  

2. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré prevádzkujú 
na území mesta Levoča prevádzkárne obchodu a služieb, s výnimkou prevádzkární, v ktorých 
prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov ¹ 

3. Prevádzkárňou sa v zmysle toho nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa činnosť vykonáva a ktorý je 
určený pre styk so zákazníkmi. 

 
§ 3 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

1. Mesto Levoča stanovuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb tak, aby zodpovedal 
miestnym podmienkam a záujmom. 

2. Prevádzkovateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkárne na tlačive mesta Levoča 
najneskôr v deň zahájenia činnosti prevádzkárne 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) 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 Levoča 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) kópiu rozhodnutia KPÚ Prešov, pracovisko Levoča o umiestnení označenia prevádzky, ak sa 
prevádzkáreň nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii. 

3. Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkárne v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, mesto 
zaeviduje prevádzku do registra. 

4. Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkárne nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia, pretože 
podnikateľ k ohláseniu nepredložil požadované doklady podľa § 3 ods. 2, mesto písomne oznámi 
podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa s podmienkami tohto 
nariadenia, ktoré je nevyhnutné splniť pri ohlásení prevádzkovej doby. 

5. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Levoča 
sú upravované príslušným všeobecne záväzným nariadením. 

6. Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území mesta môžu 
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prevádzkovať výlučne v prevádzkárňach stavebne určených ako herne a vymedzených § 2 písm. o) 
zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. 

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. 

 
 
§ 4 
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 
 

1. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkárňach obchodu a služieb sa stanovuje od 6,00 
hod. do 02,00 hod.  

2. Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, 
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami vrátane pohostinskej činnosti, je určená časom od 
6,00 hod. do 03,00 hod. 

3. Prevádzková doba v prevádzkárňach 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 
v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu, 
verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, poškodzovaniu majetku a pod. V prípade, 
že dôjde k uvedeným skutočnostiam v priamej súvislosti s činnosťou prevádzkárne, čo bude 
doložené podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, zápismi 
Mestskej polície alebo PZ SR, bude prevádzke stanovený prevádzkový čas do 22,00 hod. 

5. Prevádzkovatelia môžu prevádzkovať letné terasy do 24,00 hod. Hudobná produkcia je po 22,00 hod. 
zakázaná.  

6. Jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenských akcií (svadby, 
stužkové, plesy, životné jubileá a pod.) je možné do 06,00 hod.;  po 22,00 hod. sú prevádzkovatelia 
povinní zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo 
k negatívnym javom uvedeným v §4 ods.4. 

7. Podnikateľ je povinný dodržiavať navrhnutý  prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach 
prispôsobí činnosť tak, aby sa hostia nezdržiavali v prevádzke po záverečných hodinách. 

 
 

§ 5 
OZNAČOVANIE PREVÁDZOK 

 
1. Podnikateľský subjekt je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na vchodových dverách 

do prevádzkárne alebo inom vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom mieste. 
2. Označenie prevádzok, vývesné štíty, resp. reklamné zariadenia vzťahujúce sa k prevádzkárni na 

fasádach domov v mestskej pamiatkovej rezervácii môžu byť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. 
(pamiatkový zákon) umiestnené len so súhlasom Krajského pamiatkového úradu Prešov – pracovisko 
Levoča. 

3. Označenie viacerých prevádzok v jednom dome musí byť zjednotené a umiestnené na spoločnom 
vývesnom štíte. 

4. Umiestňovanie prenosných reklamných zariadení na chodníku a zeleni pred prevádzkárňou sa 
zakazuje. 

5. Podnikateľský subjekt je povinný udržiavať výkladnú skriňu čistú a esteticky aranžovanú. 
 
§ 6 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Pri dočasnom uzatvorení prevádzkárne je podnikateľský subjekt povinný, ak tomu nebránia vážne 
dôvody, označiť aspoň 24 hodín vopred na vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom mieste začiatok 
a koniec uzatvorenia. 
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2. Dlhodobé uzatvorenie prevádzkárne (viac ako 3 dni) je podnikateľský subjekt povinný oznámiť mestu 
najneskôr 24 hodín pred uzatvorením, ak tomu nebránia závažné udalosti (choroba, smrť a pod.). 

3. Prevádzková doba oznámená Mestu Levoča, ktorá je v súlade s týmto nariadením sa stáva 
záväznou. Každú zmenu je prevádzkovateľ povinný nahlásiť najneskôr v deň uskutočnenia zmeny 
času na tlačive mesta. 

4. Pri zrušení prevádzkárne (na tlačive mesta) je podnikateľský subjekt povinný oznámiť mestu 
najneskôr 5 pracovných dní pred zrušením prevádzkárne to, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné 
záväzky. 

 
§ 7 
KONTROLA A SANKCIE 
 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva Mesto Levoča. 
2. Zamestnanci Mestskej polície Levoča 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. 

 
 
 
§ 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 o predajnej a prevádzkovej dobe, účinné od 
1.8.2006. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňa  1.3.2007. 
3. Rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia sa rušia. 

Podnikatelia sú povinní od 1.3.2006 oznámiť čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb svojej 
prevádzkárne v súlade s  § 3 ods. 2 tohto nariadenia. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Miroslav Vilkovský 
                                                                                                       primátor mesta 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
¹  napr. ustanovenia § 68a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch, 
   § 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 
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