
MESTO PEZINOK 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, 
ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa§ 4 ods . 3 
písm. d), písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č .  369/19 9 0  Zb. o obecnom zriadení sa 
dňa 01. 03. 2018 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 112018 (ďalej len „VZN č. 
112018 "), ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky slu žieb na území mesta Pezinok (ďalej len „VZN č. 9/2017 "): 

§1
Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto VZN je zapracovanie zmien a doplnkov do VZN č. 9/2017.

2. Zmeny a doplnky vychádzajú z aplikačnej praxe VZN č. 9/2017.

§2
Predmet úpravy VZN č. 1/2018 

1. Znenie § 2 ods. 1 písm. i) VZN č .  9/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„uzavretou spoločnosťou je skupina individuálne určených osôb, účastníkov
spoločenského podujatia, ktorí sú navzájom previazaní rodinnými alebo inými sociálnymi
väzbami, a to:

• príbuzní,
• priatelia,
• konkrétni zamestnanci obchodnej spoločnosti,
• osoby uvedené na pozvánkach,

za predpokladu, že do takejto spoločnosti nebude umožnený prístup ďalším individuálne 
neurčeným osobám (ostatní zákazníci prevádzky neuvedení v tomto ustanovení." 

2. Znenie § 2 ods. 1 písm. j) VZN č .  9/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„sezónnym exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy na verejnom
priestranstve alebo na súkromnom pozemku, alebo nachádzajúce sa v dvorových častiach
objektov, patriace k prevádzke, zriadené na území mesta Pezinok, a to od 01.04.
príslušného kalendárneho roka do 31.10. príslušného kalendárneho roka,"



3. Znenie§ 2 ods . 1 písm . n) VZN č. 9/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„n) Zónou 1. v centre mesta sa rozumie:

• Radničné námestie
• ulica M.R. Štefánika 1 - 5

• Holubyho 1- 42
•Jesenského 1-4

ak sú prevádzky situované z ulice a bývanie nie je prevádzkou rušené," 

4. § 2 VZN č. 9/2017 sa dopÍňa o odsek r) v nasledujúcom znení: 

„bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so 
spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie." 

5. Znenie§ 3 ods. 6 VZN č. 9/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„V prevádzkarňach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť sa určuje prevádzkový
čas od 06.00 hod. maximálne do 24.00 hod., okrem nasledujúcich prípadov, kedy je
prevádzkový čas od 06.00 hod. maximálne do 04:00 hod. nasledujúceho dňa:

• svadby,

• stužkové slávnosti,

• firemné večierky,

• promócie,

• plesy."

6. Znenie § 3 VZN č. 9/2017 sa dopÍňa o odsek 7, ktorého znenie je nasledovné :

Jednorazové predÍženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej - uzavretej
spoločenskej akcie, ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne Mestskému úradu v Pezinku
najneskôr tri pracovné dní pred konaním akcie.

7. Odseky 7, 8, 9, 10 a 11 § 3 VZN č. 9/2017 sa menia na odseky 8, 9, 10, 11a 12.

8. Znenie§ 3 ods. 11 VZN č .  9/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„V priestoroch kultúrnych inštitúcií, športových zariadení a školských zariadení, sa
prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. maximálne do 04.00 hod. nasledujúceho dňa."

§3
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese mesta Pezinok
(www. pezinok .sk) v lehote uvedenej v § 6 ods . 3 zákona č. 369/19 9 0  Z .  o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov .



2. Toto VZN 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 prístupné na Mestskom úrade v
Pezinku.

Vyvesené dňa: 1j-o� l.AJ1f 

Pečiatka a podpis: 
_. 
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