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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej  republiky 
a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 4 ods. 3 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  vydáva toto 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6/2013,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 7/2012 o 
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky  

 
 

§ 1 
 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 7/2012 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Malacky sa mení a dopĺňa  
takto: 
 
1.  V § 2 odsek 6 sa vypúšťa text: 
„hudba na počúvanie bez tanca vrátane 
hudby reprodukovanej technickým 
zariadením“. 
 
2. V § 2   sa  dopĺňa   nový   odsek   11, 
ktorý znie:  
„Prísluchová hudba je hudba určená na 
počúvanie ktorá nepresahuje prípustné 
hladiny hluku4) reprodukovaná technickým 
zariadením najmä rádioprijímačom, 
televíznym prijímačom,  prehrávačom 
kompaktných diskov alebo iným obdobným 
technickým zariadením umožňujúcim takúto 
funkciu.“  
 
3. V § 3  odsek 1 písm. b) sa vypúšťa text 
a nahrádza nasledovným znením: 
b) Prevádzková doba pre exteriérové sedenie 
môže byť len v rozmedzí doby 
prevádzkarne, ktorej je exteriérové sedenie 
súčasťou.  
 
4. V § 3 odsek 1 sa za písmeno b) vkladajú 
nové písmeno c) a  d), s nasledovným 
znením: 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
4) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky  č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a  vibrácii a o  požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a  vibrácií 
v životnom prostredí“ 

 
 
 
 
c) Prísluchová hudba v exteriérovom sedení 
je povolená do 22.00 hod.  
 
d) Hudobná produkcia v exteriérovom 
sedení je povolená v piatok, sobotu , nedeľu 
a počas  štátnych sviatkov v čase od 12.00 – 
22.00 hod.  
 
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako 
písmená e) a f). 

 
§ 2 

 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 7/2012 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Malacky (ďalej len 
„nariadenie“) bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 
58/2013 dňa 20. júna 2013. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. 
dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Malacky. 
 
 
V Malackách, 27. 06. 2013 

 
 
 
 

RNDr. Jozef Ondrejka  
primátor mesta 

 
 


