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Obecné zastupiteľstvo v Dubovej podľa § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Dubová
číslo ......
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území obce Dubová.
Toto VZN sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovom mieste.
Toto VZN sa nevzťahuje na konanie verejných kultúrnych a spoločenských podujatí v mieste
obvyklom9 – v spoločenskej sále v športovom areáli.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkarňou
1. priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť,
2. prevádzkarňou je aj miesto podnikania fyzickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak táto
nemá ohlásenú žiadnu prevádzku a podnikateľskú činnosť prevádzkuje v mieste
podnikania ( vínna pivnica, dielňa, garáž,)
3. prevádzkarňou pre účely tohto VZN nie je kancelária, kancelárske miesto, ktoré je
súčasťou bytu, garáž slúžiaca len na parkovanie vozidla a sklad slúžiaci len na
skladovanie materiálu. Tým nie sú dotknuté povinnosti podľa iných predpisov.
b) podnikateľom
1. osoba zapísaná v obchodnom registri1,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia2,
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov 3),
c) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe
pozvánok, alebo klubových kariet, bez možnosti vstupu verejnosti (súkromná oslava,
podnikové podujatie a pod.) a bez vstupného
d) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju
príslušnej obchodnej komodity, alebo k poskytovaniu služieb,

§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
3)
Napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1
2

VZN č.

O pravidlách času predaja a času prevádzky služieb

strana 2 z 7

e) hudobnou produkciou hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku,
reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo
koncertné vystúpenie,
f) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka 5),
g) rušením nočného kľudu šírenie neprimeraného hluku a vibrácii v nočnom čase.
§3
Všeobecná prevádzková doba
(1)
(2)
(3)

(4)

Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h,
okrem ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb 6).
Všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb
je v dňoch pondelok až nedeľa od 00.00 h do 24.00 h.
V prípade usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie s uzavretou spoločnosťou je
podnikateľ, ktorého prevádzky sa táto jednorazová spoločenská akcia týka, povinný
písomne ohlásiť obci Dubová konanie jednorazovej spoločenskej akcie v prevádzke
na tlačive „Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie“, podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 1 tohto VZN, a to minimálne 5 dní vopred, pričom na takúto
jednorazovú spoločenskú akciu je stanovená prevádzková doba prevádzky v čase od
08:00 hod. do 05:00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa.
Jednorazovou spoločenskou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie akcia
uskutočnená na základe objednávky tretej osoby, nikdy nie z podnetu samotného
podnikateľa, a to najmä, nie však výlučne rodinná oslava, svadba, kar, krstiny,
školenia, konferencie, teambuildingy alebo iné obdobné akcie usporadúvané za
rovnakým účelom ako vyššie uvedené akcie.
§4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby
(1) Podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej prevádzkovej doby vlastnú
prevádzkovú dobu pre každú prevádzkareň.
(2) Vlastnú prevádzkovú dobu prevádzkarne podľa ods. 1 tohto článku VZN je podnikateľ
povinný oznámiť obci v lehote uvedenej v § 6 ods. 1 tohto VZN na tlačive
„Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb“ 7) pred začatím
poskytovania služieb a/alebo predaja v prevádzkarni (ďalej len „oznámenie o čase
predaja“ ), pričom vzor takého oznámenia tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.
(3) K oznámeniu o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb podnikateľ doloží:
a) fotokópiu oprávnenia na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie
činnosti podľa osobitných predpisov3, nie starší ako 3 mesiace,
b) fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely
prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového
priestoru alebo priestranstva užívaného na účely prevádzkarne,

Príloha vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z..
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 ktorou sa upravuje kategorizácia
ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
7)
Vzor tlačiva príloha č. 1
5)

6)
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c) v prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru alebo
priestranstva užívaného na účely prevádzkarne a táto nie je na liste vlastníctva
zatiaľ zaznačená, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu využitia stavby
8)
.

(8) V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové sedenie, jeho
prevádzková doba môže byť len do potvrdenej prevádzkovej doby prevádzkarne,
maximálne však do 22:00 hod.
(9) V sezónnom exteriérovom sedení je zakázané používať hudobnú produkciu.
(10) Prevádzkareň musí byť technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami
zabezpečená tak, aby hluk neprimerane nezasahoval do vonkajšieho prostredia.

§6
Povinnosti podnikateľa
(1) Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný písomne
oznámiť obci 14 dní pred otvorením prevádzkarne, prípadne uskutočnenia zmeny
prevádzkovej doby. V prípade zmeny prevádzkovej doby nie je potrebné opätovne
predkladať doklady uvedené v § 4 ods. 3 pokiaľ v nich nenastali zmeny.
(2) Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného
predpisu13), zodpovednou osobou za prevádzkareň a prevádzkovou dobou prevádzkarne.
(3) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril neprimeraný hluk a aby
neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty hluku pre príslušný čas počas celého dňa
podľa osobitného predpisu4.
(4) Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni
a okolí prevádzkarne
nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.
(5) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný označiť na mieste, kde je
uvedená prevádzková doba, začiatok a koniec uzavretia, a to najmenej 24 hodín pred
dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá
dlhšie ako jeden deň. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný najneskôr sedem
dní pred zrušením prevádzkarne písomne informovať obec Dubová o tom, kde a kto je
povinný vyrovnať prípadné záväzky.
§7
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór
b) poverení zamestnanci obce a členovia komisií obecného zastupiteľstva

§ 82 ods. 4, § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka,
8)
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§8
Sankcie
Podnikateľovi, ktorý poruší toto VZN, môže byť uložená pokutu do výšky 6639 € 15).
Fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý poruší toto VZN, môže byť uložená pokuta do
výške stanovenej osobitným predpisom. .
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN sú podnikatelia povinný prevádzkovať
prevádzky len v rámci všeobecnej prevádzkovej doby stanovenej týmto VZN.
(2) Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných predpisov16.
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce dňa ......
Týmto VZN sa zrušuje a nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubová č. 33
o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb v s účinnosťou od 01.01.2009.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ... .

príloha č. 1: Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb

Ľudovít Ružička
starosta obce Dubová

Príloha č. 1
Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (miesto podnikania): ______________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________
IČO: ________________________________

DIČ: ______________________________

Zápis: ________________________________
§ 13 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
16
Napr. zákon č. 455/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, zákon č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov,
15)
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Obecný úrad Dubová
Hlavná č. 39
900 90 Dubová
Ohlásenie usporiadania jednorazovej spoločenskej akcie
podľa § 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubová č. ......o pravidlách času predaja
v obchode a čase prevádzky služieb:
V zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubová č.
......o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb Vám týmto oznamujem
usporiadanie jednorazovej spoločenskej akcie, a to: ...................................................................,
ktorá sa uskutoční dňa ................ v prevádzke ............................ .
Odôvodnenie
(účel
a charakter
akcie,
hudobná
produkcia,
...):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dubová dňa:

____________________________
pečiatka a podpis

Príloha č. 2
Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________
Trvalý pobyt (miesto podnikania): ______________________________________
Telefón: __________________ Fax: ___________________ E-mail: __________________
IČO: ________________________________

DIČ: ______________________________

Zápis: ________________________________

Obecný úrad Dubová
Hlavná č. 39
900 90 Dubová
Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb
podľa § 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Dubová č. ......o pravidlách času predaja
v obchode a čase prevádzky služieb:
prevádzka:
(názov prevádzky a adresa) ____________________________________________________
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účel využitia prevádzky: _____________________________________________________
deň začatia prevádzkovania prevádzkarne: ______________________________________
Oznamujem Vám prevádzkovú dobu:
Pondelok

_____________________________________

Utorok

_____________________________________

Streda

_____________________________________

Štvrtok

_____________________________________

Piatok

_____________________________________

Sobota

_____________________________________

Nedeľa

_____________________________________

Prílohy:
1. Oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného
predpisu1, nie starší ako 3 mesiace.

Napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov,
zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov,
zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
2 § 82 ods. 4, § 85 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
1
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2. Nájomnú zmluvu na prevádzkareň, príp. list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom
nebytového priestoru alebo priestranstva.
3. V prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru, príslušný doklad 2.

Dubová dňa:

____________________________
pečiatka a podpis

