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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta BREZNO č.061
o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní

Mestské zastupiteľstvo v Brezne podľa §4 ods. 3 písm. h) a §6 ods. 1 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa §25 ods. 2 zákona č.153/2001
Z.z. o prokuratúre a z dôvodu všeobecného verejného záujmu mesta Brezna sa uznieslo na
tomto Všeobecne záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie/ upravuje predajnú, alebo
prevádzkovú dobu v živnostenskom podnikaní (1), okrem prevádzkovej doby
trhových miest.
2. Predajňou a prevádzkárňou sa podľa nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa živnosť
vykonáva, alebo prevádzkuje.

§2
Predajná alebo prevádzková doba
v živnostenskom podnikaní
1. Fyzická alebo právnická osoba môže na území mesta Brezna prevádzkovať
prevádzkovú jednotku v dobe od 6.00 hod. do 22.00 hod. bez obmedzenia na
základe rozhodnutia mesta Brezna.
2. V dobe od 22.00 hod. do 6.00 hod. (ďalej len nočná prevádzka) môže
prevádzkovateľ poskytovať služby (mať otvorenú prevádzku) len na základe
rozhodnutia mesta Brezna.
3. K žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení nočnej prevádzky v zmysle ods. 2
tohto ustanovenia žiadateľ je povinný predložiť:
 kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra
 súhlas majiteľa nehnuteľnosti v ktorej je prevádzka umiestnená, pokiaľ ním
nie je samotný podnikateľ
4. Mesto Brezno vydá súhlasné rozhodnutie k predajnej a prevádzkovej dobe po
22.00 hod. za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne vplývať na životné
prostredie a nebude rušiť nočný kľud. Pri vydaní rozhodnutia mesto prihliada aj na
stanovisko a pripomienky poslancov MsZ za príslušný volebný obvod, v ktorom
nočná prevádzka bude umiestnená. Rozhodnutie mesto vydá na dobu určitú, t.j. na
príslušný kalendárny rok, v ktorom prevádzkovateľ požiadal o povolenie nočnej

prevádzky s možnosťou predĺženia jeho účinnosti po preskúmaní novej žiadosti
opätovne na dobu určitú na 1 rok.
§3
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania tohoto Všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení
vykonávať:
 pracovníci Mestského úradu na základe osobitného splnomocnenia
primátorom mesta Brezno
 Mestská polícia Brezno
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku v zmysle §
46 zákona č.372/90 Zb. za ktorý môže byť uložená bloková pokuta do výšky
1 000,- Sk.
3. Právnická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, primátor mesta môže uložiť
pokutu do výšky 10 000,- Sk v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie č.053/2000 mesta Brezno o predajnej
a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní, ktoré schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Brezne dňa 26.04.2000 pod uznesením číslo 21/2000
a doplnkom zo dňa 19.06.2000 pod uznesením číslo 67/2000 stráca platnosť
dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. Rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto
nariadenia zostávajú v platnosti pokiaľ nie sú v rozpore s týmto nariadením.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ číslo
85/2001 zo dňa 10.septembra 2001 a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
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