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125/2013 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 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 Trebišov (ďalej len "mesto") okrem 

prevádzkového času trhovísk a ambulantného predaja, ktorý je upravený osobitným VZN. 

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

2.1. Pre účely VZN sa rozumie: 

a) prevádzkarňou – priestor na území mesta, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť a na 

ktorý bolo stavebným úradom vydané rozhodnutie o účele využívania na maloobchod a služby, 

b) podnikateľom – osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba podnikajúca na základe 

živnostenského oprávnenia alebo osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, 

c) prevádzkovým časom – časový úsek, v ktorom prevádzkareň môže byť sprístupnená 

spotrebiteľom na predaj tovaru alebo na poskytovanie služieb.  

 

Článok 3 

Prevádzkový čas 

 

3.1. Prevádzkový čas bez obmedzenia 

sa určuje pre 

- prevádzkarne zriadené na uliciach, ktoré sú v prílohe k VZN zaradené do kategórie                  

A s výnimkou prevádzkarní zriadených na týchto uliciach v bytových domoch,   

- prevádzkarne poskytujúce služby prechodného ubytovania a prevádzkarne predávajúce 

pohonné látky bez ohľadu na to, na akých uliciach sú zriadené, 

- všetky prevádzkarne pri prechode z 31.12. bežného roka na 1.1. nasledujúceho roka. 
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3.2. Prevádzkový čas  pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa od 6.00 h do 22.00 h 

piatok, sobota od 6.00 h do 23.00 h 

sa určuje pre prevádzkarne zriadené na uliciach, ktoré sú v prílohe k VZN zaradené do kategórie 

B s výnimkou prevádzkarní zriadených na týchto uliciach v bytových domoch. 

 

3.3. Prevádzkový čas  každý deň od 6.00 h do 22.00 h 

sa určuje pre prevádzkarne, pre ktoré nie je prevádzkový čas určený v ods. 3.1. a 3.2. 

 

3.4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb si určí podnikateľ v rámci prevádzkového času 

podľa svojich potrieb a možností. 

  

Článok 4 

Kontrola a sankcie 
 

4.1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: 

a) Mestská polícia Trebišov, 

b) poverení zamestnanci mesta. 

 

4.2. Podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov za porušenie tohto VZN môže mesto právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 eur. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 24.4.2013 uznesením           

č. 26/2013. 

 

5.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.6.2013. 

 

5.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 116/2012 o oznamovaní prevádzkarne a 

určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Marián Kolesár, v. r. 

         primátor 
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Príloha k VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Zaradenie ulíc do kategórií pre účely určenia prevádzkového času 

 

P. č. Názov ulice Kategória 

1 Cukrovarská – od vstupu do areálu čokoládovne po M. R. Štefánika  A 

2 Československej armády – od M. R. Štefánika po Kutnohorskú A 

3 Gorkého – od M. R. Štefánika po Jesenského B 

4 Hviezdoslavova B 

5 J. Záborského – od Komenského po ÚPSVaR B 

6 Komenského  A 

7 Ľ. Podjavorinskej B 

8a M. R. Štefánika – od Pribinovej po Gorkého A 

8b M. R. Štefánika – od Gorkého po Družstevnú B 

9 Pri polícii  B 

10 Námestie mieru A 

11 SNP – od Jilemnického po Dargovskú B 

12 Škultétyho – od Moyzesovej po J. Kostru A 

 


