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Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši, podľa § 4 ods. 3, písm. i) a podľa § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
v y d á v a   

 
 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš  

č.  1/2006 O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 
V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 
 

Článok 1  
Úvodné ustanovenie 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "VZN") sa upravuje čas predaja v obchode 

a čas prevádzky služieb na území mesta Liptovský Mikuláš.  
 
 

Článok 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto VZN: 
1. prevádzkovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, vykonávajúca  podnikateľskú 
činnosť na základe vydaného živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra,   
2. prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom prevádzkovateľ vykonáva podnikateľskú činnosť,  
3. prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkárni, 
4. hudobná produkcia je hudba, určená na tanečnú zábavu, počúvanie, diskotéku (reprodukovaná 
technickým zariadením), živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie.  
 
 

Článok 3 
Všeobecný prevádzkový čas 

 
1. Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkárňach obchodu a služieb sa stanovuje od 6.00 hod do 
22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas bez obmedzenia.  
 
2. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť písomnou formou prevádzkový čas mestu Liptovský Mikuláš 
(ďalej len „mesto“), prostredníctvom oddelenia marketingu, stratégie a komunikácie – oblasť 
partnerských vzťahov, obchodu a cestovného ruchu mestského úradu v Liptovskom Mikuláši pred 
začatím činnosti prevádzkárne alebo pri zmene prevádzkového času.  
 
3. Písomné oznámenie musí obsahovať: 
a) meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa,  
b) názov a adresu prevádzkarne,  
c) dátum začatia činnosti predaja, resp. poskytovania služieb,  
d) prevádzkový čas, 
e) sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb, 
 
4. K písomnému oznámeniu žiadateľ priloží: 
a) výpis zo živnostenského registra, resp. výpis z obchodného registra (fotokópia), 
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b) doklad o vlastníctve alebo inom práve k priestoru prevádzkárne (fotokópia), 
c) ak sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával, kolaudačné 
rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Zb.  

 
 

Článok 4 
Prevádzkový čas v nočnom čase 

 
1. V dobe od 22.00 hod do 6.00 hod môže prevádzkovateľ poskytovať služby len na základe 
povolenia mesta Liptovský Mikuláš.  
 
2. Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať náležitosti uvedené v Článku 3 ods. 3/ a ods. 4/.  

3. V prípade prevádzkární poskytujúcich služby po 22:00 hod, vydá mesto povolenie za 
predpokladu, že prevádzkáreň nebude negatívne vplývať na životné prostredie a nebude rušiť 
nočný kľud.  

4. Povolenie môže mesto vydať na skúšobnú dobu dvoch mesiacov, v rámci ktorých bude sledovať 
dodržiavanie podmienok stanovených v povolení.  

5. V prípade, že v skúšobnej dobe dôjde k závažnému porušovaniu nočného kľudu, verejného 
poriadku alebo poškodzovaniu životného prostredia, môže mesto formou rozhodnutia upraviť 
povolený prevádzkový čas. 
 
 
 

Článok 5 
Povinnosti prevádzkovateľa 

 
1. V prípade jednorázového predĺženia prevádzkového času po 22:00 hod, z dôvodu konania 
svadby, stužkovej slávnosti, rodinnej oslavy a pod., je potrebné oznámiť túto skutočnosť 
na Mestský úrad  v Liptovskom Mikuláši, najneskôr dva dni pred konaním akcie.  
 
2. Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je prevádzkovateľ povinný na mieste, kde je uvedený 
prevádzkový čas, označiť začiatok a koniec uzavretia a to do 24 hodín pred dočasným uzavretím 
prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.  
 
3. Pri zrušení prevádzkárne je prevádzkovateľ povinný najneskôr sedem dní pred zrušením 
prevádzkárne informovať mesto písomnou formou o tom, kto a kde je povinný vyrovnať prípadné 
záväzky.  
 
4. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všetky príslušné zákonné normy a ustanovenia, ako i 
príslušné VZN mesta Liptovský Mikuláš. 
 

 
Článok 6 

Kontrolná činnosť 
 
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 
a) príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši, 
b) poverení zamestnanci mesta Liptovský Mikuláš, 
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c) útvar hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš, 
d) poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši.  
 
 

Článok 8 
Sankcie 

 
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN môžu príslušníci Mestskej polície uložiť prevádzkovateľovi 
blokovú pokutu do výšky 33,00 €. 
2. Prevádzkovateľovi, ktorý poruší ustanovenia tohto VZN, môže primátor mesta uložiť pokutu do 
výšky 6 638,00 €.  
 
 

Článok 9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Povolenia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred účinnosťou tohto VZN 
zostávajú v platnosti.  
2. Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  VZN  sa ruší VZN č. 9/1999/VZN O podmienkach 
podnikania na území mesta Liptovský Mikuláš. 
3. MsZ v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa  2. 2. 2006.      
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom   17. 2. 2006. 
 
 
 

 
MUDr. Alexander Slafkovský v.r.  

 
 


