
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

31. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

V Šamoríne, dňa 11.04.2018 

  

Návrh  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 2 /2018,   

ktorým sa  mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín  č. 5/2013  
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 

Šamorín 

 

Predkladá: Gabriel Bárdos, primátor mesta 

Spravodajca: Ing. Tibor Pogány, predseda komisie cestovného ruchu a propagácie 

mesta pri MsZ 

Vypracoval: Helena Piačeková, asistentka prednostu MsÚ  

Prerokovala: Komisia cestovného ruchu a propagácie mesta pri MsZ dňa 07.02.2018  

Dôvodová správa: 

V záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov 

mesta, v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, je žiadúce skrátenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Šamorín, z dôvodu dlhodobých a pretrvávajúcich sťažností občanov na 

nedodržiavanie nočného kľudu v okolí nočných prevádzok, 

K návrhu predmetného VZN bola zaslaná 1 pripomienka, ktorá bola vyhodnotená ako 

nedôvodná (viď vyhodnotenie pripomienok).   

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 11.04.2018 po prerokovaní 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

A/ Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 2 /2018, ktorým sa  mení 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 5/2013 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šamorín v predloženom znení.  
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 2 /2018 (ďalej  len „VZN“),   

ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN  č. 5/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Šamorín 

 
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta Šamorín dňa :  19. 03. 2018 

                         - zverejnený na  internetovej adrese  mesta Šamorín dňa : 19. 03. 2018 

Doručené pripomienky ( počet) :  1 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:  04. 04. 2018 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 29. 03. 2018 

      

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne  v zmysle § 6 ods. 1 a  § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 (ďalej len „VZN“), 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o pravidlách času predaja v obchode a čas prevádzky 

služieb na území mesta Šamorín 

 

Čl. I 

VZN mesta Šamorín č. 5/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V § 3 ods. 1 písm. e) znie: 
     e)  prevádzkarniam  poskytujúcim pohostinské a reštauračné služby, okrem písm. f)  

           nedeľa, pondelok až štvrtok 

                                             v časovom rozmedzí od 07,00 hod. do 24,00 hod. 

 

         cez víkend  -   piatok a  sobota  

v časovom rozmedzí od 07,00 hod. do 01,00 hod. 

 

2.  V § 3 ods. 1 písm. h) znie: 

      h) prevádzkarniam nočných klubov a herniam, ktoré sú umiestnené v nebytových priestoroch  

           nachádzajúcich sa mimo bytového domu a rodinného domu  

           pondelok až nedeľa  

                                                v časovom rozmedzí od 07,00 hod. do 02,00 hod. 

 

Čl. II. 

 

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Šamoríne dňa ..... pod č...... 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť  15-tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa .......   

    

 

                                                                                                              Gabriel Bárdos 

                                                                                                              primátor mesta      
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  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 

Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šamorín č. 2/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 5/2013 

o pravidlách času predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území mesta Šamorín 

 

 

     K predmetnému návrhu VZN č. 2/2018  boli  v zákonnej lehote,  dňa 28. 03. 2018,  

doručené pripomienky od Bc. Róberta Végha,  prevádzkovateľa PITON  baru, 

nachádzajúceho sa v objekte Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne, ktorý zároveň 

v tejto veci zastupuje ostatných prevádzkovateľov nočných klubov, a to: ARENA POKER 

CLUB, BAR AG PLAY, BAR LAS VEGAS, LUXURY NIGH CLUB, INTERNATIONAL 

GAMING TECHNOLOGIE, 2M BILIARD CLUB, ARENA RESTAURANT. 

Obsahom pripomienok je nesúhlas s návrhom  už citovaného VZN z dôvodu, že predmetné 

prevádzky fungujú v nočných hodinách a na ich prevádzkovanie boli použité nemalé finančné 

prostriedky. Doteraz títo prevádzkovatelia neevidujú žiadne sťažnosti zo strany obyvateľov 

mesta Šamorín, presnejšie  nikto ich nekontaktoval vo veci rušenia nočného kľudu a neboli 

upozornení v tejto veci ani zo strany mestskej polície, resp. štátnej polície. Preto 

prevádzkovatelia nočných klubov vyzývajú  poslancov MsZ, aby už citovaný návrh VZN 

neschválili a na riešenie tohto problému navrhujú osobné stretnutie. 

 

Výsledok vyhodnotenia pripomienok: 

     Pripomienky k návrhu VZN č. 2/2018 vyhodnotil navrhovateľ VZN  ako nedôvodné. 

 

     Návrh VZN neruší nočné prevádzky, len ich prevádzkovú dobu skracuje. K tomuto kroku 

mesto pristupuje z dôvodu neustáleho porušovania nočného pokoja obyvateľov mesta 

Šamorín  návštevníkmi nočných prevádzok. 

     Uvedený problém je dlhodobý a trvá minimálne od roku 2014, kedy bol riešený na základe 

petície obyvateľov mesta na Mestskom úrade v Šamoríne, a to  na ústnom rokovaní za účasti  

sťažovateľov – obyvateľov mesta a prevádzkovateľa PITON-baru, kde prevádzkovateľ 

PITON baru sa zaviazal, že posilní strážnu službu, ktorá bude dbať na dodržiavanie verejného 

poriadku a nočného pokoja, hlavne po 22,00 hod. a zároveň zabezpečí zákazníkom odvoz 

prostredníctvom taxi služby za výhodné ceny. 

     Nakoľko problémy s dodržiavaním nočného pokoja aj naďalej pretrvávali, mesto ich 

muselo opätovne riešiť v roku 2016 na Mestskom úrade v Šamoríne za účasti 

prevádzkovateľa PITON baru a Mestskej polície v Šamoríne,  ako aj ďalšieho 

prevádzkovateľa nočného klubu MAGIC ROYAL CAFE. 

     Žiaľ  tento nežiadúci stav, i napriek sľubom prevádzkovateľov nočných klubov,  stále 

pretrváva, čo dokazuje skutočnosť, že na stálu službu Mestskej polície v Šamoríne  často 

volajú občania v nočných hodinách a domáhajú sa zabezpečenia dodržiavania nočného kľudu 

a verejného poriadku. Hliadka mestskej polície tento problém rieši, avšak nemôže nahrádzať 

služby SBS v nočných podnikoch, pretože musí zabezpečiť verejný poriadok na celom území 

mesta. 

      Na základe už uvedeného a tej skutočnosti, že doteraz prijaté opatrenia na dodržiavanie 

nočného kľudu prevádzkarňami nočných klubov sú neúčinné, mesto navrhuje skrátenie 

prevádzkovej doby zo 04,00 hod. na 02,00 hod.  

 

     Vzhľadom k tomu, že mesto má utvárať a chrániť  zdravé podmienky a zdravý 

spôsob života a práce obyvateľov  mesta v súlade  s  § 4 ods. 3 písm. h) zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, je žiadúce tento problém riešiť 

prijatím už citovaného návrhu VZN mesta Šamorín. 
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Somorja Város 2/2018 sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, 

(a továbbiakban ÁKÉR) amely módosítja és kiegészíti a Somorja Város területén érvényes, az 

üzletek és szolgáltató egységek nyitvatartási, illetve üzemelési idejéről szóló 5/2013. sz. 

általánosan kötelező érvényű rendeletet 

 

ÁKÉR tervezete: - kifüggesztve a város hirdetőtábláján:  2018.03.19 

                          - közzétéve a város weboldalán: 2018.03.19 

Benyújtott vélemények száma: 1 

A benyújtott vélemények kiértékelésének időpontja: 2018.04.04 

Az ÁKÉR tervezetével kapcsolatos vélemények benyújtásának határideje: 2018.03.29 -ig 

(bezárólag) 

 

A Somorja Város Képviselőtestülete a települési önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. 

törvény 6.§ 1. bek. és 4. § 3. bek. i) pontja hatályos rendelkezései értelmében kiadja az alábbi 

 

2/2018 sz. általánosan kötelező érvényű rendeletet 

 

amely módosítja és kiegészíti a Somorja Város területén érvényes, az üzletek és szolgáltató 

egységek nyitvatartási, illetve üzemelési idejéről szóló 5/2013. sz. általánosan kötelező 

érvényű rendeletet (a továbbiakban „ÁKÉR”). 

I. cikkely  

Somorja Város 5/2013 sz. ÁKÉR a következőképpen módosul és egészül ki: 

1. A 3. § 1. bek. e) pontja a következő:   

     e) vendéglátó egységek és éttermek, az f) pont kivételével  

           vasárnap, valamint hétfőtől csütörtökig 

                                             07,00 órától 24,00 óráig terjedő időtartamban 

 

         hét végén  -   pénteken és szombaton  

7,00 órától 1,00 óráig terjedő időtartamban 

 

2.  A 3. § 1. bek. h) pontja a következő: 

h) a nem lakás célú helyiségben üzemelő éjszakai bárok és játéktermek, amelyek 

lakóépületen és családi házon kívül helyezkednek el  

           hétfőtől vasárnapig  

                                                7,00 órától 2,00 óráig terjedő időtartamban 

 

II. cikkely  

1. A jelen ÁKÉR-t a Somorja Város Képviselőtestülete  ........................... -i ülésén a 

................ sz. alatt hagyta jóvá 

2. A jelen általánosan kötelező érvényű rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéstől 

számított 15. napon lép hatályba, azaz .................-án/-én. 

 

 

         Bárdos Gábor 

         polgármester 


