Mesto Fiľakovo na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a podľa ustanovenia
§ 4 ods. 1, ods. 3, písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade
so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA FIĽAKOVO
č. 1/2022, ktorým sa mení VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
FIĽAKOVO č. 10/2013
O URČENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE
A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ MESTA FIĽAKOVO

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Fiľakovo sa mení a dopĺňa nasledovne :
Čl. I
Znenie § 5 je nasledovné :
§5
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

(1) Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkach obchodu a služieb, okrem
prevádzkarní kde sa podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje v dňoch pondelok až nedeľa
v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod.
(2) Prevádzkový čas v prevádzkach s pohostinskou činnosťou (ako napr. pohostinstvá, pivárne,
reštaurácie, bistrá, bufety, snack bary, kaviarne, vinárne a pod.) a všetky zariadenia, kde sa
podávajú alkoholické nápoje, sa stanovuje z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu najneskôr
do 24.00 hod., v ostatné dni najneskôr do 23.00 hod.
(3) Prevádzková doba v prevádzkach :
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania (hotely, ubytovne, penzióny),
b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,
c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket,
hypermarket a typu „večierka“
d) s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,

e) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných
pomôcok a pod.)
f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na autobusových a vlakových staniciach
je časovo neobmedzená.
(4) Prevádzkový čas v herniach sa stanovuje od 10.00 hod do 03.00 hod. Podávanie
alkoholických nápojov sa stanovuje v herniach v dňoch piatok a sobota najneskôr do 24.00
hod., v ostatné dni najneskôr do 23.00 hod.
(5) Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12.
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.
(6) 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 podobne.
(7) Sezónne alebo príležitostné terasy môže podnikateľ prevádzkovať po 22.00 hod. iba na
základe predchádzajúceho povolenia mestského zastupiteľstva, vydaného na základe kladného
stanoviska minimálne jednej z komisií, posudzujúcich žiadosť prevádzkovateľa, a to komisie
regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu, resp. komisie ochrany verejného
poriadku a dopravy, a to pri dodržaní ostatných príslušných právnych predpisov.
(8) V prípadoch konania akcií pre uzavretú spoločnosť, a to svadby, stužkovej slávnosti, plesu,
firemného večierku a rodinnej oslavy je prevádzkový čas stanovený od 00.00 hod do 24.00 hod,
pričom konanie takejto akcie pre uzavretú spoločnosť je prevádzkovateľ povinný oznámiť
Mestskej polícii vo Fiľakove minimálne 3 pracovné dni pred jej konaním. Zároveň
prevádzkovateľ je povinný konanie akcie pre uzavretú spoločnosť v čase jej priebehu zverejniť
na všetkých vstupoch do budovy prevádzkarne.
(9) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie
(podujatia) s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou, je možné len na základe
osobitného povolenia mesta, pričom prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť také opatrenia,
aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k narušeniu verejného poriadku
a nočného kľudu. Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorazového
predĺženia prevádzkového času, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
(10) Mestské zastupiteľstvo môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa určiť osobitnú
prevádzkovú dobu prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej v tomto
článku VZN, a to na základe kladného stanoviska minimálne jednej z komisií, posudzujúcich
žiadosť prevádzkovateľa, a to komisie regionálnej politiky, podnikateľskej a cestovného ruchu,
resp. komisie ochrany verejného poriadku a dopravy. Do doby schválenia žiadosti mestským
zastupiteľstvom môže byť prevádzková doba v prevádzke určená len v súlade s týmto VZN.
(11) Rušenie nočného pokoja je narúšaním verejného poriadku.
(12) V prípade opodstatnených sťažností na závažné alebo preukázané opakované narušovanie
nočného kľudu a verejného poriadku v priamej súvislosti s činnosťou prevádzkarne a jej okolí,
čo bude doložené minimálne dvoma z nasledujúcich spôsobov preukázania :

a) podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov,
b) zápismi Mestskej polície Fiľakovo,
c ) zápismi Obvodného oddelenia PZ SR
môže mestské zastupiteľstvo prevádzke upraviť a obmedziť prevádzkový čas.
Čl. II
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

(1) Potvrdenia o predajnej a prevádzkovej dobe, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto
nariadenia a sú v súlade s prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa tohto nariadenia, zostávajú
v platnosti.
(2) Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadením sú
povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu
prevádzkarne v súlade s prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa tohto nariadenia.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta
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