
Dodatok Č. 1 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce Č. 7/2011 
o podnikatel'skej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) a podľa 
§ 6 a § II ods. 4 písm. g) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších 
zmien a doplnkov, v sú lade so zákonom Č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 50/ 1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších 
predpisov, v súlade so zákonom Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj i verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom Č . 250/2007 Z. z. o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov vydáva tento Dodatok Č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta 
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Čl.l 
Predmet dodatku 

I . V § 8 Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb ods. 2 
zme: 

,,2. Prevádzková doba v kasínach a v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 
hazardných híer prostredníctvom výherných prístrojov, technických zaľiadení 

obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohran1i je určená 
nasledovne: 
a) v dňoch pondelok, utorok , streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí 

od. 06.00 hod. do 24.00 hod. , 
b) v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dľía.'· 

2. V § 9 Ohlásenie p"evádzkovej doby ods. 2 zn ie: 

,,2 . Mesto Zlaté Moravce moze na základe písomného ohlásenia podnikateľa 

povoliť jednorazové predÍženie prevádzkovej doby prevádzkarne pri organizovaní 
neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť . Podnikateľ je povinný doručiť 
MsÚ v Zlatých Moravciach (Oddelenie správy majetku mesta) ohlásenie akcie najneskôr 
tri pracovné dni pred konaním takejto akcie na tlačive /Ohlásen ie jednorazového predíženia 
prevádzkovej doby prevádzkarne na území mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania neverejnej 
spoločenskej akcie pre uzavretú spo ločnosť/, ktoré tvorí prílohu Č. 3 tohto VZN. 
Jednorazové predÍženie prevádzkovej doby sa určí forn10u vydaného súhlasného 
stanoviska MsÚ v Zlatých Moravciach (oddelenia správy majetku mesta). V prípade 
zamietavého stanoviska Mesto Zlaté Moravce (oddelenie správy majetku mesta) vydá 
nesúhlasné stanovisko k určeniu jednorazového predÍženia prevádzkovej doby 
prevádzkarne s odôvodnením." 

3. V § 9 Ohlásenie prevádzkovej doby ods. 3 znie: 

,,3. Jednorazové predÍženie prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej 
verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (diskotéka, 
tanečná zábava a pod.), je podnikateľ povinný ohlásiť MsÚ v Zlatých Moravciach 



(oddeleniu správy majetku mesta) na tlačive IOhlásenie jednorazového predÍženia 
prevádzkovej doby prevádzkarne na územi mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania 
verejnej - nepravidelnej akciel, ktoré tvorí prílohu Č. 4 tohto VZN, najneskôr 7 dni 
pred konaním takejto akcie (podujatia) 9) -> po oznámení takého podujatia Mestskému 
stredisku kultúry a športu, príspevkovej organizácii v Zlatých Moravciach. Jednorazové 
predÍženie prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania nepravidelnej verejnej 
akcie sa určí formou vydaného súhlasného stanoviska MsÚ v Zlatých Moravciach 
(oddelenia správy majetku mesta). V prípade zamietavého stanoviska Mesto Zlaté 
Moravce (oddelenie správy majetku mesta) vydá nesúhlasné stanovisko k určeniu 
jednorazového predÍženia prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania 
nepravidelnej verejnej akcie s odôvodnením." 

4. V § 9 Ohlásenie prevádzkovej doby odsek 4. znie: 
,,4. Súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko Mesta Zlaté Moravce vydané v prípade 

jednorazového predÍženia prevádzkovej doby prevádzkarne pri organizovaní 
neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť, alebo z dôvodu konania 
nepravidelnej verejnej akcie (podujatia) musí byť v prevádzkarni prístupné 
k nahliadnutiu kontrolným orgánom." 

5. V § 9 Ohlásenie prevádzkovej doby sa za odsek 4. do píila odsek 5 .. ktorý 
zme: 

,,5. V prípade, že je podnikateľovi v súvislosti s vykonávanou činnosťou v prevádzkarni 
poskytovaná bezpečnostná služba9

). je povinný MsÚ v Zlatých Moravciach (Mestskej 
polícii) oznámiť názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa bezpečnostnej služby." 

6. V celom texte VZN Č . 7/20 II o podnikateľskej čillliosti a určeni času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce sa slová "Oddelenie bytové, 
podnikateľskej činnosti , správy mestského majetku a regionálnej politiky" nahrádzajú 
slovan1i "Oddelenie správy majetku mesta". 

7. V celom texte VZN Č . 7/20110 podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce sa slová "Oddelenie výstavby" 
nahrádzajú slovami "Oddelenie výstavby a komunálnych služieb". 

8. V časti "Prílohy:" sa dopÍI'íajú nové prílohy: 

"Príloha Č. 3 
• Ohlásenie jednorazového predÍženia prevádzkovej doby prevádzkarne na 
území mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú 
spoločnosť. 

Príloha Č. 4 
• Ohlásenie jednorazového predÍženia prevádzkovej doby prevádzkarne na území mesta 
Zlaté Moravce z dôvodu konania verejnej - nepravidelnej akcie." 

Príloha Č. 3 a Príloha č.4 tvoria prílohy tohto dodatku Č. J k VZN Č . 7/201 J. 



Čl. II 
Prechodné ustanovenia 

Podnikatelia - prevádzkovatelia kasín a špecializovaných herni určených na prevádzkovanie 
hazardných hier prostredlúctvom výherných prístrojov, teclmických zariadení obsluhovaných 
priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohran1i, ktorým bola prevádzková 
doba určená podl'a doterajších predpisov, do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku 
č.I k VZN Č. 7 /20 II o podnikatel'skej činnosti a určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na územi mesta Zlaté Moravce, ohlásia Mestu Zlaté Moravce určenie 
prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v sú lade s ustanoveniami tohto dodatku k VZN. 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

Mestské zastupitel'stvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní Dodatku Č. l k VZN Č . 

7/20 II o podnikatel'skej či lmosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Zlaté Moravce dňa 23 .02.2012 na 13. zasadnutí. 
Tento Dodatok Č. l k VZN Č. 7/2011 o podnikatel'skej činnosti a určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Zlaté Moravce nadobúda účinnosť 
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor Mesta Zlaté Moravce 
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Príloha Č. 3 
MESTO ZLATÉ MORAVCE 

M est s k Ý úrad 
Oddelenie správy majetku mesta 

Ul. l . Mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Vec: 
Ohlásenie jednorazového predÍženia p.'evádzkovej doby prevádzkarne 
na území mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie pre 
uzavretú spoločnosť 

/ V zmysle §9 ods. 2 VZN é. 7 / 2011 o podnikateľskej éinnosti a uréel1í pravidiel éasu predaja 
v obchode a času predaja prevádzky služieb na lÍzemí mesta Zlaté Moravce / 

Obchodné meno: .................. .. ................................................. ... ......... .. ............ .... ..... .. ........ ..... . . 

Miesto podnikania! sídlo: ... ....... ... .... .. ....... ... .... .. ..... ...... .. ..... ...... .. .... ..................... .......... ...... ..... . 

l ČO: ......................... .......... .. Zápis v registri (O RJŽR): ........ ... ................................ ....... .. .... .. 

Názov prevádzkarne: 

Adresa prevádzkarne: 

Dátum a časový rozsah jednorazového predÍženia prevádzkovej doby prevádzkarne: 

dátum: od ....................... .. do .......... .. ............ . 

dátum: od ........................ . do ....................... .. 

dátum: od ........................ . do ........................ . 

z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť 
! označte znamienkom "X" dôvod konania akcie! 

D promócia, D kar, D svadba, D firemná akcia, D konferencia, 

D súkromná oslava, D be:ínie, D iné: .......................................................................... .. 
presné definovanie neverejnej - uzavretej akcie 

Jednorazové predÍžeuie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej spoločenskej akcie 
pre uzavretÚ spo ločnosť ohlási prevádzkovate!' mestu najneskôr tri pracovné dni pred 
konaním akcie, 

V Zlatých Moravciach, dňa 

podpis žiadate!'a 



Príloha Č. 4 

M EST O ZLATÉ MO R AVCE 
M est s k Ý úrad 

Oddelenie správy majetku mesta 
Ul. I. Mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 

Vec: 
Ohlásenie jednorazového predíženia prevádzkove j doby prevádzkarne 
na území mesta Zlaté Moravce z dôvodu konania vere jne j - nepravidelne j akcie 
/ V zmysle §9 ods. 3 VZN Č. 7 / 2011 o podnikmel'skej činnosti a IIrčení pravidiel čas il predaja 
v obchode a času predaja prevádzky služieb na území mesta Zlalé Moravce / 

Obchodné meno: ... ... ... ....... ... ... ... ... ... ... .. ..... .......... .... ... ... .... ...... ..... ... ...... ... ...... ............ ..... ..... ... .. 

Miesto podnikania! sidlo: ...... .. ........... .... .. .... ... .... ...... ....... ... ...... .. .... ... ... ... ...... ... ... ... ... .. .. .. .... .... . .. 

IČO : .......... .. ......................... Zápis v registri (OR/ŽR): ........................................................ .. 

Názov prevádzkarne: 

Adresa prevádzkarne: 

Dátum a časový rozsah jednorazového predíženia prevádzkovej doby prevádzkarne: 

dátum: od ........................ . do .. .. .................... . 

dátum: od ........................ . do ........................ . 

dátum: od ........................ . do ........................ . 

z dôvodu konania verejnej - nepravidelnej akcie / označte znamienkom "X" dôvod konania akcie/ 

o diskotéka, O tanečná zá bava , O iné: .................................................................... . 
presné definovanie verejnej nepravidelnej akcie 

Jednorazové predíženie prevádzkovej doby z dôvodu konania verejnej nepravidelnej 
spo ločenskej akcie ohlási prevádzkovate!' mestu najneskôr sedem pracovných dní pred 
konaním akcie. 

V Zlatých Moravciach, dľía ......................... .. 

podpis žiadatel'a 


