
NÁVRH  

 

 

Obec Vrbová nad Váhom na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Vrbová nad Váhom  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a web-stránke obce od 17.05.2022 do  xx.06.2022  

   

Lehota na pripomienkovanie do 01.06.2022  

  

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva   

  

VZN vyvesené na úradnej tabuli a stránke obce od  XX.06.2022 

  

Účinnosť nadobúda dňa  XX.06.2022 

  

 

 

 

 

 

 



Čl. 1  

Úvodné ustanovenia  

1. Týmto VZN sa upravujú pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre 

fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Vrbová nad Váhom 

(ďalej len „podnikateľ“) tak, aby došlo k primeranej rovnováhe medzi požiadavkami obyvateľov a 

podnikateľov.   

2. Toto VZN sa nevzťahuje na úpravu prevádzkového času na trhových miestach  

Čl. 2  

Vymedzenie základných pojmov  

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie:  

1. prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, spočívajúca v predaji 

tovaru a poskytovaní služieb, a na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné 

rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, alebo právoplatné rozhodnutie - povolenie zmeny 

účelu užívania stavby na obchod a služby,  

2. podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe 

živnostenského oprávnenia; osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia 

podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná 

v evidencii podľa osobitného predpisu,   

3. obchodnou činnosťou je najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod, veľkoobchod),   

4. pohostinskou a reštauračnou činnosťou je najmä príprava jedál a nápojov, ak sa podávajú na 

priamu konzumáciu na mieste,   

5. službou je najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a 

výkony na uspokojenie ďalších potrieb,  

6. prevádzková doba časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len 

“prevádzková doba“) je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj 

tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,  

7. prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú 

činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb,   

8. hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná 

technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a podobne,  

9. uzavretou spoločnosťou je skupina individuálne určených osôb, účastníkov spoločenského 

podujatia, ktorí sú navzájom previazaní rodinnými alebo inými sociálnymi väzbami, a to: - príbuzní, - 

konkrétni zamestnanci obchodnej spoločnosti, - osoby uvedené na pozvánkach, za predpokladu, že 

do takejto spoločnosti nebude umožnený prístup ďalším individuálne neurčeným osobám   

 

 



Čl. 3  

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje v dňoch 

pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod, ak nie je v odseku 4 tohto 

článku ustanovené inak.   

2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre 

každú prevádzkareň, nie však nad rámec tohto VZN.   

3. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31. 12. 

príslušného kalendárneho roka na 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený.  

4. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa odchylne od 

odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch:   

a) v prevádzkarňach služieb aj ambulantných s predajom a podávaním alkoholu, jedla, rýchleho 

občerstvenia, kávy a pod. v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 22.00 hod., okrem piatka, soboty a 

dňa po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 

24.00 hod. nasledujúceho dňa;  

b) prevádzkový čas v prevádzkarňach: - s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných 

domoch typu supermarket, - poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb 

ubytovania, - s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne 

potravín a rozličného tovaru (pekáreň), - s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke  

(lekárne, predajne zdravotných pomôcok, ambulancie a pod.) je časovo neobmedzený;  

c) v prevádzkarňach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť do 24.00 hod. okrem: - svadby a  

stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod. - firemné večierky - rodinné akcie usporadúvané v 

stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom teplej stravy je prevádzkový čas časovo 

neobmedzený „označené súkromná akcia“.  

d) v prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné 

zábavy a plesy sa stanovuje od 06.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka, soboty a dňa po ktorom 

nasleduje deň pracovného pokoja, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 04.00 hod. 

nasledujúceho dňa;  

 5. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach 

prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času.   

Čl. 4  

Povinnosti prevádzkovateľa  

1. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť prevádzkovú dobu.   

2. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod 

prevádzkarne označiť nápisom "Uzavretá spoločnosť".  

3. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť obci Vrbová nad Váhom vždy do 5 kalendárnych dní:   

a) otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby,   



b) zmenu prevádzkovej doby,   

c) zrušenie prevádzkarne.   

  

4. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:  

a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto VZN,  

b) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania 

oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne  

Čl.5 

 Kontrolná činnosť a sankcie  

1. Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto VZN vykonáva obec Vrbová nad Váhom v zmysle § 18d ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  

2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou môže 

obec Vrbová nad Váhom sankcionovať až do výšky 6.638 eur.   

3. Pri ukladaní sankcie sa postupuje podľa všeobecných právnych predpisov.  

Čl. 6  

Záverečné ustanovenia  

 1.  Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Vrbová nad 

Váhom www.obecvrbova.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov.   

3. Toto VZN bolo schválené dňa   10.06.2022 a nadobúda účinnosť dňa  xx.06.2022  

  

  

  

                                                                                                          Peter Ilčík  

                                                                                                       starosta obce    


