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UZNESENIE MsR č. 2- ....../2019
Mestská rada v Pezinku
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schváliť
VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení VZN č. 1/2018

a poveruje
Mestský úrad vypracovaním úplného znenia VZN č. 9/2017

(a)
(b)

bez pripomienok
s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:
I.
Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach
(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy (§
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto
prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).
Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom
najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová
lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN.
Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam
sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie
pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN.
Akékoľvek iné zmeny vo VZN č. 9/2017 je možné predložiť vo forme pripomienok verejnosti,
respektíve poslaneckým návrhom.
II.
Predkladáme návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok.
VZN č. 9/2017 bolo novelizované VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok.
Predmetom aktuálnej zmeny je rozšíriť otváracie hodiny prevádzok v čase 15.6.-15.9.
príslušného kalendárneho roka. Tento krok podporí rozvoj turizmu v meste.
Potreba novelizácie vychádza z analýzy aplikačnej praxe prijatého VZN č. 9/2017, z podnetov a
dotazov od občanov a z podnetov a dotazov prevádzkovateľov. Touto zmenou chce mesto
Pezinok zvýšiť atraktívnosť centra mesta pre turistov počas letnej sezóny.
III.
Podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - Obec vo veciach
územnej samosprávy ustanoví nariadením pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - Obec môže vo veciach územnej
samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
Podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - Obecné zastupiteľstvo
rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené uznášať sa na nariadeniach.

Spracovali dňa 11.06.2019
JUDr. S. Mihalovič, Mgr. R. Gottschallová

Mesto Pezinok
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2018
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 27.06.2019 uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 5/2019 (ďalej len „VZN č. 5/2019“),
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018
(ďalej len „VZN č. 9/2017“)
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto VZN č. 5/2019 je zapracovanie zmien a doplnkov do VZN č. 9/2017.
§2
Predmet úpravy VZN č. 5/2019
1. V § 3 odsek 1 VZN č. 9/2017 na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb v Zóne I. v
centra mesta a v Zóne II. v centra mesta v čase od 15. júna do 15. septembra príslušného
kalendárneho roka sa stanovuje v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod, ak nie je
v tomto článku ustanovený dlhší maximálny prevádzkový čas.“.
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN č. 5/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese
mesta Pezinok (www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN č. 5/2019 nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli Mesta.
3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN č. 5/2019 prístupné na
Mestskom úrade v Pezinku.
Ing. arch. Igor Hianik
primátor Mesta Pezinok

