
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Visolaje 

 
Návrh VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Visolaje je v súlade s 
ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený 
na úradnej tabuli. 
 

Vyvesený: od 21.5.2007 do 5.6.2007 

VZN Č. 1 / 2007 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb  
na území obce Visolaje 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Visolajoch podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. i) a pŕsm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN), ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Visolaje. 

 

Prvá časť 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v 
prevádzkarniach určených k podnikateľskej činnosti subjektov oprávnených na podnikanie na území obce 
Visolaje. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

(1) Prevádzkárňou je nebytový priestor, predajné zariadenie, príp. pozemok, na ktorý bolo príslušným 
stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj 
konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu. 1) 
(2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená časť dňa, počas 
ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikatefeká činnosť, t. j. v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru, 
alebo sú poskytované služby v čase písomne potvrdenom obcou Visolaje. 
(3) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského 
oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu 
2). 
(4) Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk 3). 
(5) Deň na účely tohto VZN trvá od 6.00 hod. do 18.00 hod., večer na účely tohto VZN trvá od 18.00 hod. do 
22.00 hod. a noc na účely tohto VZN trvá od 22.00 hod. do 6.00 hod.4) 
(6) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť 
predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

 

Čl. 3 
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb 

(1) Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Visolaje sú 
upravené príslušným VZN. 
(2) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných 
priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území obce Visolaje môžu prevádzkovať výlučne 



v prevádzkarniach stavebne určených ako herne a vymedzených podľa § 2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách. 
(3) Podnikateľ je povinný označiť prevádzkareň svojim obchodným menom, prípadne symbolom, alebo 
uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb. Na vhodnom a trvalé 
viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby 
zodpovednej za 
mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za 
činnosť prevádzkarne, prevádzková doba pre spotrebiteľa, kategória, skupina a trieda pohostinských 
prevádzkarní a ubytovacích zariadení podľa osobitného predpisu. 
(4) Povinnosťou každého, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku a vibrácií je zabezpečiť, aby 
expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila najvyššie prípustné hodnoty pre deň, večer a noc a súčasne 
zabezpečiť ich objektivizáciu a hodnotenie 5). 
(5) Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú určené Nariadením vlády 
SR č. 339/2006 Z. z. 
 

Druhá časť 
 

Čl. 4 
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

(1) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a 
v prevádzkarniach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod. 

(2) Prevádzková doba v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín a v predajniach 
potravín je určená časom medzi 05.00 hod. a 23.00 hod. s podmienkou, že Obec Visolaje neeviduje 
opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie 
životného prostredia ako priamy dôsledok činnosti prevádzkarne. 

(3) Prevádzková doba v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou 6), vrátane prevádzkarní s integrovanou 
hernou, umiestnených v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým 
majú vlastnícke alebo iné práva právnické osoby a fyzické osoby, je určená časom medzi 06.00 hod. 
a 22.00 hod. 
(4) V prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou, vrátane prevádzkarní s integrovanou hernou, ktoré nie sú 
umiestnené v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie, ku ktorým majú 
vlastnícke alebo iné práva právnické osoby a fyzické osoby, je prevádzková doba určená časom medzi 06.00 
hod. a 24.00 hod. s podmienkou, že Obec Visolaje neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na 
obťažovanie hlukom, porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy 
dôsledok činnosti prevádzkarne. 
(5) v prevádzkach spoločensky - zábavného charakteru ( napr. bary, discokluby, nočné kluby ) je prevádzková 
doba určená časom od 08,00 hod. do 04,00 hod. 
 

(8) Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť Obci Visolaje 
najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne 7). 

(9) Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať obec Visolaje najneskôr sedem dní 
pred zrušením prevádzkarne o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné záväzky 8). 

(10) Jednorázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej - uzavretej spoločenskej akcie 
ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne Obci Visolaje najneskôr jeden pracovný deň pred konaním akcie. 
 

Tretia časť 

 

Čl. 5 
Kontrolná činnosť 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Visolaje vykonávajú: 
a) starosta, 
b) Obecný úrad vo Visolajoch - poverení zamestnanci, 
c) hlavný kontrolór, 
d) poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Visolaje v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 
 



 
Štvrtá časť 

 
 

Čl.5                                                                                         
Sankčné opatrenia 

1) Porušenia tohto VZN podľa § 13 ods. 9a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov sa dopustí právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo ním poverená osoba vtedy, 
ak: 
a) nepredloží písomné potvrdenie prevádzkovej doby prevádzkarne obcou Visolaje na požiadanie osôb, ktoré 
sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb uvedených v čl. 5 tohto VZN, 
b) nedodrží prevádzkovú dobu prevádzkarne, t. j. vykonáva v prevádzkarni podnikateľskú činnosť predajom 
tovarov alebo poskytovaním služieb po prevádzkovej dobe písomne potvrdenej Obcou Visolaje, 
c) prevádzkovú dobu prevádzkarne písomne potvrdenú Obcou Visolaje neoznačí na prevádzkarni. 
(2) Pri zistení závažného alebo opakovaného porušenia tohto VZN môže primátor mesta uložiť právnickej alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,-- Sk podľa § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, alebo dať podnet na miestne príslušný 
živnostenský úrad na pozastavenie resp. zrušenie živnostenského oprávnenia. 
 

Piata časť 
 

Čl. 7 
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území obce Visolaje, s 
výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov 9). 

(2) Súhlasy s prevádzkovou dobou potvrdené Obecným úradom vo Visolajoch pred účinnosťou tohto VZN sa 
považujú za ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne podnikateľom a vydanie písomného potvrdenia 
prevádzkovej doby Obcou Visolaje, ak schválený čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb pred 
účinnosťou tohto VZN , je v súlade s týmto VZN. 
 

Čl. 8 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 9.6.2007 

1) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
2) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
3) príloha č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 339/2006 Z. z. 
4) § 3 Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z. 
5) § 17 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve 
6) § 38 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) 
7) § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 
8) § 14 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľ 
9) napr. ustanovenia § 68a zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch, § 79 ods. 1 písm. 0 
zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

 


