
Všeobecne záväzne nariadenie
mesta Giraltovce č 11

o podmienkach podnikania
v meste Giraltovce

Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach na základe ust. § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení vyhlásenom v úplnom znení zákonom SNR č. 481/1992 Zb.

sa uznieslo

na tomto všeobecne záväznom nariaden1 mesta Giraltovce o podmienkach podnikania v 
meste Giraltovce.

§ 1
Úvodné ustanovenia

 Mestu Giraltovce vyplýva priamo zo zákona 5. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
povinnosť usmerňovať ekonomickú činnosť v meste, najmä vydávať stanoviská k investičnej 
činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov k začatiu podnikateľskej činnosti právnických 
a fyzických osôb, zaujímať stanoviská k zámerom ich činnosti, (ak sa týkajú záujmov 
obyvateľov mesta), utvárať podmienky navrhovať alebo samo vykonávať potrebné opatrenia 
na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania mesta a poskytovania služieb a vykonávať 
nad nim dozor. Nedostatky v riadnom zásobovaní najmä základnými druhmi potravín, upraví 
mesto reguláciou predaja. Pri opakovaných nedostatkoch v zásobovaní môže dať mesto 
podnet živnostenskému oddeleniu obvodného úradu na zrušenie živnosti.

§2
VÝKON PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

 Podnikanie Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne 
Podnikateľom pod vlastním menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 
Povinnosti podnikateľov upravuje zákon SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, 
zákon NR SR č. 132/1994 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o živnostenskom podnikaní v 
znení neskorších predpisov, zákon SNP d. 634/1992 zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov, toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce, ako aj ďalšie 
zákony a predpisy.

§3

Výkon podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb, ktorý sa dotýka záujmov 
obyvateľov mesta Giraltovce, započne právnická alebo fyzická osoba až po vydaní 
súhlasného záväzného stanoviska mesta Giraltovce a rozhodnutia o schválení predajného 
alebo prevádzkového času

§4

 V žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti musia byť 
uvedené tieto náležitosti:



· meno a priezvisko podnikateľa, dátum narodenia a adresa jeho trvalého pobytu,
· názov firmy, sídlo,
· adresa prevádzkárne v ktorej bude podnikateľskú činnosť vykonávať,
· predmet všetkých činnosti ktoré, bude v danej prevádzkárni prevádzkovať
· návrh na určenie predajného alebo prevádzkového času.

 K žiadosti musia byť pripojené nasledovné doklady:

· list vlastníctva k nehnuteľnosti v ktorej sa má prevádzkáreň nachádzať,
· ak podnikateľ nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti, platnú nájomnú zmluvu v súlade s 

§ 3 ods. 2 zákona SNR č. 116/1990 zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov,
· živnostenský list alebo koncesnú listinu, výpis z obchodného registra (ak došlo k 

zápisu),
· v prípade, že ide o prevádzkáreň. ktorá môže pôsobiť rušivo na okolie (alebo bude 

umiestnená v bytovke), je potrebné pripojiť aj vyjadrenie dotknutých susedov.

§5
Predajný a prevádzkový čas

 Predajný a prevádzkový čas (ďalej len čas predaja) v prevádzkárňach sa určuje, pripadne 
mení v súlade s miestnymi a regionálnymi záujmami tak, aby obyvatelia mesta a ostatní 
zákazníci mali možnosť obstarať si nákupy a služby v mimopracovnom čase. Vzťahuje sa na 
všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na vykonávanie obchodnej činnosti a 
poskytovanie služieb.

 Po celý čas predaja musí prevádzkareň a všetky jej časti zostať otvorené, aby všetci jej 
zákazníci, ktorí v čase predaja do prevádzkárne vošli boli riadne obslúžení.

§6
Určovanie času predaja

 Podnikateľský subjekt, ktorý je oprávnený vykonávať obchodnú činnosť alebo poskytovať 
služby na území mesta Giraltovce, je povinný pred začatím činnosti v prevádzkarni navrhnúť 
čas predaja a požiadať MsÚ o jeho schválenie

 žiadosť musí obsahovať:

· meno a priezvisko podnikateľa, bydlisko, obchodné meno,
· sídlo podnikateľa sídlo prevádzkarne, v ktorej žiada určenie času predaja,
· meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzky.

 K žiadosti sa prikladá kópia živnostenského listu alebo koncesnej listiny. V prípade, že 
žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkáreň nachádza, aj platná 
nájomná zmluva.

 Na základe žiadosti schváli mesto Giraltovce záväzný čas predaja tak, aby zodpovedal 
miestnym podmienkam a potrebám obyvateľstva. O určení upovedomí podnikateľa s tým, že 
tento nemôže svojvoľne bez súhlasu mesta záväzný čas predaja meniť.

 Ak podnikateľ nepredloží mestskému úradu žiadosť s potrebnými náležitosťami, resp. 
predloží návrh ktorý ne zohľadňuje potreby v meste Giraltovce, alebo ktorý v priebehu jeho 
činnosti nevyhovuje občanom mesta, určí mu čas predaja mesto.

 Na žiadosť podnikateľa možno už určený záväzný čas predaja v prevádzkárni meniť, ale 
len so súhlasom mesta.



 Určený čas predaja musí byť v prevádzkárni uvedený na dverách vchodu do prevádzky, 
prípadne na inom vhodnom a trvale dobre viditeľnom mieste.

§ 7
Prechodné uzavretie prevádzkárne

 Prevádzkáreň možno uzavrieť na nevyhnutne potrebný čas len z týchto dôvodov:

· vykonávanie inventarizácie majetku,
· preberanie tovaru,
· živelnej udalosti
· havarijného stavu prevádzkárne alebo jej zariadenia,
· smrti pracovníka alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s náhlym ochorením 

alebo úrazom rodinného príslušníka pracovníka prevádzkárne, kde je len jedna 
pracovná sila, alebo v súvislosti so zabezpečovaním pohrebu,

· adaptácie či inej úpravy v prevádzkárni alebo v jej zariadení.

 V týchto prípadoch nie je potrebný k prechodnému uzavretiu prevádzkárne súhlas mesta, ak 
to netrvá viac ako jeden deň.
Vo všetkých ostatných prípadoch podnikateľ vykonávajúci obchodnú činnosť alebo 
poskytujúci služby je povinný prerokovať prechodné uzavretie prevádzkárne s mestský 
úradom, pričom samotné uzavretie je možné vykonať až po vydaní súhlasu.

 Prechodné uzavretie prevádzkárne musí oznámené aspoň tri dni vopred, ak tomu nebránia 
vážne príčiny.
Prechodné uzavretie prevádzkárne musí byť oznámené výveskou na vhodnom a trvale 
viditeľnom mieste s uvedením:

· začiatku prechodného uzavretia
· konca prechodného uzavretia,
· dôvodu prechodného uzavretia.

§ 8
Postup pri povoľovaní prevádzkovania výherných prístrojov

· povolenie na prevádzku výherných prístrojov sa vydáva len tým žiadateľom, ktorí 
výherné prístroje umiestnia v herni so stálym dozorom,

· jednotlivé povolenia na prevádzku výherných prístrojov sa vydajú len v priestoroch 
tých reštauračných zariadení, ktoré si plnia povinnosti v odvodoch poplatkov za predaj 
alkoholu a tabakových výrobkov,

· prevádzkovateľ výherných prístrojov do dvoch mesiacov po uplynutí doby, na ktorú 
bolo povolenie vydané, odvedie na účet mestského úradu výťažok zo zisku vo výške 
25 %, minimálne však 7.500,- Sk na jeden výherný pristroj ročne túto zálohu však 
musí splatiť do konca obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané.

· predpokladom vydania povolenia je uhradenie všetkých záväzkov voči mestu, táto 
povinnosť sa vzťahuje rovnako na prenajímateľa aj na nájomcu výherných prístrojov.

§9
Postup pri vybavovaní žiadosti o pridelenie stánkov



· žiadosť sa podáva na MSÚ, odd. výstavby a žiadateľ v noj uvedie požadovaná miesto 
osadenia sánku, (prípadné inú možnú lokalitu), typ rozlohu stánku, účel(predaj, 
výroba, skladovanie a pod.), prípadne sortiment predaja

· výber lokality pre umiestnenie stánkov a požiadavky na ich vzhľad určuje MSÚ - odd. 
výstavby, pri výbere sa prihliada hlavne na účel (sortiment Predaja)

· v prípade, že vlastníkom pozemku pod stánkom je mesto, s realizáciou umiestnenia 
stánku záujemca započne až po uzatvorení platnej nájomnej zmluvy s mestom

· všetky náklady spojené s realizáciou osadenia stánku a prípojkami (elektrika, 
vodovod, kanál, plyn) ako aj udržiavanie stánku a priestoru okolo neho si hradí 
vlastník stánku

· v prípade zrušenia predmetu činnosti v stánku, nájomná zmluva konči dňom uvolnenie 
pozemku a úpravou terénu do pôvodného stavu.

§ 10
Postup pri vybavovaní žiadosti o povolenie cestnej a nákladnej automobilovej dopravy

· žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko dátum narodenia žiadateľa, adresu trvalého 
pobytu,

· typ motorového vozidla, ktorým sa automobilová preprava vykonáva, štátnu 
poznávaciu značku vozidla,

· návrh stanovišťa na parkovanie motorového vozidla.

§ 11
Ohlasovanie poľnohospodárskej výroby

 Poľnohospodársku výrobu vykonávanú podnikateľom upravuje zákon SNR A. 219/91 Zb.
Začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na MSÚ, kde 
sa mu vystaví doklad "Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka". 
Pri ohlasovaní občan predkladá údaje: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo, 
obchodné meno, adresu hospodárskej usadlostí (ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu), 
predmet prevažujúcej činnosti.  Ďalej je potrebné predložiť:

· súhlas príslušného obecného úradu v ktorom sa nachádza katastrálne územie 
hospodárskej usadlosti,

· doklad o vlastníckom vzťahu k pozemku prípadne platnú nájomnú zmluvu s 
majiteľom pozemku,

· doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti 
podľa osobitých predpisov vyžaduje (plemenitba hospodárskych zvierat, výroba 
povolených odrôd škôlkarských výpestkov, viničných štepov a pod.).

§ 12
Podmienky pre už povolené a zriadené prevádzky

1. v priestoroch prevádzkárne prístupnej pre verejnosť nie je prípustné bez 
predchádzajúceho súhlasu mesta umiestňovať vývesky, plagáty a oznámenia, ktoré 
nemajú bezprostredný vzťah k vykonávanej činnosti.

2. Podnikateľ ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, je povinný označiť tovar 
cenami alebo sprístupniť zákazníkom cenník, prípadne ich informovať o cenách iným 
spôsobom. Zákazníkovi sa musí umožnil overiť si správnosť účtovaných cien a 
správnosť merania kontrolnými meradlami. V prevádzkárni, pripadne pri 



prevádzkovaní živnosti sa smú používať iba meradlá, ktoré spĺňajú požiadavky 
ustanovené osobitnými predpismi.

3. Ak podnikateľ vykonáva ambulantný predaj, tento musí byť vykonaný v súlade s 
nariadením mesta č. 3 o trhovom poriadku v znení neskorších doplnkov pričom musí 
na prenosovom predajnom zariadení umiestniť označenie: - ku ktorej prevádzkárni 
patri. - jej adresa, sídlo podnikateľa meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 
prevádzkárne. Zároveň je podnikateľ povinný uviesť adresu prevádzkarne v ktorej 
môže občan (kupujúci) po skončení ambulantného predaja alebo poskytnutia služby 
reklamovať pripadnú vadu tovaru. resp. vadu služby.

4. Podnikateľ ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby spotrebiteľovi nesmie 
podmieňovať predaj alebo poskytnutie služby predajom ďalšieho tovaru alebo 
objednaním ďalšej sľuby. zároveň nesmie požadovať od spotrebiteľa aby si na kúpu 
tovaru obstaral drobné peniaze.

5. Podnikateľ v prevádzkárni je povinný vykupovať zálohované fľaše a obaly" v ktorých 
sa výrobky predávajú v cene, v akej ich zálohoval po celý čas predaja v súlade s 
všeobecne platnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.

§ 13
Zmeny v prevádzke

 Zmeny v charaktere prevádzky v dôsledku zmeny pôvodného zámeru využitia 
schváleného formou záväzného stanoviska mesta je možné uskutočniť výlučne so súhlasom 
mesta.

§ 14
Podmienky podnikania v nebytových priestoroch mesta

 Záujemca o prenájom nebytových priestorov ktoré sú majetkom mesta, podáva žiadosť o 
povolenie nájmu, v ktorej bude uvedené:

· meno adresa podnikateľa (trvalé bydlisko), dátum nar. rodné číslo obchodné meno, 
IČO, DIČO, č. účtu, bankové spojenie predmet činnosti.

V prípade, že nemá všetky náležitosti k dispozícií (žiada o priestory pred živnosťou), je 
povinný tieto po získaní písomne nahlásiť prenajímateľovi do 7 dni po získaní živnosti.

 Žiadosť bude prejednaná v príslušných komisiách mesta, ktoré posúdia potrebnosť 
uvedenej prevádzky v meste pre plynulé zásobovanie a uspokojovanie potrieb obyvateľov 
mesta.

 Zároveň sa vypracuje predbežný návrh nájomnej zmluvy v zmysle platných predpisov a 
táto sa prejedná so žiadateľom.

 Nájomná zmluva okrem všeobecných náležitosti musí obsahovať osobitnou prílohou popis 
prenajatých priestorov a popis potrebných úprav a opráv pre zabezpečenie plynulého 
vykonávania predmetu činnosti.

§ 15
 Opravy a úpravy rozčleníme na:

A. univerzálne
B. špecifické



C. opravy na objekte

- posúdenie o aký druh úpravy ide vykoná odd. výstavby MSÚ

A. úpravy, ktoré zhodnotia priestor, ale nebudú prekážkou na uskutočňovanie inej 
činnosti v nebytovom priestore. (stavebná oprava podlahy vybudovanie nakladacej 
rampy, zabezpečenie prevádzky osobitným elektromerom vodomerom, vybudovanie 
osobitného sociálneho zariadenia. zavedenie vody na prevádzku výmena radiátorov 
...)

B. úpravy ktoré zhodnotia priestor pre vykonávanie len určitej konkrétnej 
činnosti.(protišmykové podlahy, vstavané mraziace boxy, klimatizácia, špeciálne 
bezpečnostné opatrenia" ...)

C. za opravy a úpravy na objekte (budove) sa považuje napr.: generálna oprava strechy, 
oprava fasády, nátery všetkých okien. kompletná oprava rozvodov kúrenia vody, 
elektriny, kanalizácie, zavedenie prípojok, výmena všetkých podláh, rozsiahla úprava 
blízkeho okolia budovy ...)

 Do opráv a úprav sa nezahrňuje bežná údržba prevádzky. (vymaľovanie. nátery dezinfekcia 
...)

§16

 Opravy a úpravy môže nájomca vykonávať len s písomným súhlasom prenajímateľa. V 
prípade že uskutočni opravy a úpravy bez súhlasu, je povinný po ukončení nájmu uviesť 
nebytový priestor do pôvodného stavu na vlastný náklad.

§ 17
Započítavania nákladov na opravy a úpravy

Nájomca je povinný po uskutočnení odsúhlasených opráv a úprav doložiť všetky prístupné 
doklady k tomu, aby bola určená cena zhodnotenia prevádzky. Opodstatnenosť vynaložených 
nákladov posúdi odd. výstavby, ktoré uznanú sumu predloží odd. SMM. Po ukončení nájmu 
nájomcom prenajímateľ Môže započítať uznané náklady za schválené opravy a úpravy 
následovne:

A. univerzálne
1. ročné opotrebenie je 3 %-né
2. uznaná suma nákladov znížená o 3 %-né opotrebenie x počet rokov sa rovná 

sume` ktorú zaplatí prenajímateľ nájomcovi
B. špecifické

1. ročné opotrebenie je 10 %-né
2. pretože ide o špecifické úpravy, mesto v tomto prípade nemá záujem uhrádzať 

zostatkovú sumu, ale umožní nájomcovi doporučiť nového nájomcu, ktorý 
tieto náklady znížené o opotrebenie uhradí pôvodnému nájomcovi a pripadne 
bude v špecifickej činnosti pokračovať.

C. opravy a úpravy na objekte
1. pred začatím Prác musí byť urobená osobitná dohoda s mestom



2. podľa povahy prác žiadateľ musí doložiť potrebnú dokumentáciu s predbežnou 
kalkuláciou odsúhlasenou odd. výstavby ako dozorom

3. po ukončení prác doložiť skutočné náklady ktorých opodstatnenosť odsúhlasí 
dozor

4. uznané náklady sa započítajú priamo ako splátka nájomného a služieb 
spojených s nájmom, zápočet sa robí písomnou formou.

§ 18
Povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 V záujme skvalitnenia a estetizácie mestských priestorov a objektov mesto určí podmienky 
povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta 
Giraltovce.

1. Žiadateľ predloží návrh reklamy na posúdenie a schválenie príslušnému oddeleniu 
MSÚ. Reklama bude vytvorená individuálne žiadateľom podľa jeho potrieb, vkusu a 
výšky vynaložených nákladov.

2. v prípade, že mesto uzatvorí dohodu zo špeciálnou reklamno-architektonickou 
umeleckou agentúrou, ktorá vytvorí Projekt reklamy v meste, túto reklamu "na 
objednávku" budú podnikateľské subjekty povinné dodržiavať a pravidelne obmieňať.

§ 19
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. V prevádzkárni možno predávať tovar alebo poskytovať služby len v rozsahu určenom 
živnostenským oprávnením a v súlade so záväzným stanoviskom mesta k začatiu 
podnikateľskej činnosti.

2. Definitívne ukončenie činnosti prevádzkárne alebo jej premiestnenie je povinný 
prevádzkovateľ oznámiť na MSÚ pred dňom ukončenie, resp. premiestnenia. Pri 
premiestnení prevádzky platia predchádzajúce ustanovenia podobne ako pri ukončení 
a zriaďovaní prevádzky.

3. pokiaľ podnikateľské subjekty nebudú rešpektovať ustanovenia tohoto všeobecne 
záväzného nariadenia, mesta bude postupovať v súlade s platnou právnou úpravou 
zák. č. 481/1992_ Zb., zák. č. 372/1990 zb. a zák. č. 455/1991 zb. (sankčný postih 
podľa zák. č. 372/1990. zb. v znení neskorších predpisov návrh na odňatie 
živnostenského oprávnenia podľa zák. č. 455/1991 Zb. ap.).

4. Kontrolou dodržiavania tohoto nariadenia sú poverení poslanci mestského 
zastupiteľstva hlavný kontrolór mesta, mestská polícia, členovia príslušných komisií a 
poverení pracovnici mestského úradu.

5. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti právnických a fyzických osôb podľa 
osobitných predpisov.

6. zmeny a doplnky tohoto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach.

§20
účinnosť

 Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Giraltovciach dňa: 2.10.1995 
uznesením číslo: 27/1995 Na úradne i tabuli bude vyvesené od: 3.10.1995 do: 18.10.1995 a 
účinnosť nadobúda dňom: 19.10.1995



H a j d a Ladislav
primátor mesta

Ďalšie nadväzujúce všeobecne záväzné nariadenia mesta Giraltovce:

· VZN o miestnych poplatkoch vyberaných na území mesta Giraltovce
· VZN o trhovom poriadku mesta Giraltovce
· VZN mesta Giraltovce o úprave nájomného za prenájom nebytových priestorov


