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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice od dňa 12.04.2008 – do 29.04.2008 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice od dňa 02.05.2008 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Smolenice na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. . 
3 písm. i), § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov prijalo dňa  29.apríla 2008 

 

                       Všeobecne záväzné nariadenie č  .13/2008 
 

 

        O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 
 

 

                                                              PRVÁ ČAS  
 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb  v prevádzkárňach  určených k podnikateľskej činnosti subjektov 
oprávnených na podnikanie na území obce Smolenice. 

 

 
 

 

§ 2 
 

Základné pojmy 
 

1. Prevádzkárňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na ktorý bolo 
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie príslušným stavebným 
úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby prípadne na 
predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného 
predpisu. 

1)  

Súčasťou sú i letné terasy a vystavovanie tovaru pred prevádzkarňou. 
 

2. Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená 
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. 
v prevádzkárni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby v čase písomne 
potvrdenom obcou Smolenice. 

 

3. Podnikateľom je 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov, 
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d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 
podľa osobitného predpisu. 2)

  

 

4. Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa 
služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 
 

5. Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 
 

6. Hluk je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk 
. 

3) 

 

7. Na účely tohto VZN deň trvá od 06,00 do 18,00 hod., večer trvá od 18,00 do 22,00 hod. a 
noc trvá od 22,00 do 06,00 hod. 

4) 

 

8. Prevádzkareň poskytujúca pohostinské služby je najmä denný a nočný bar, reštaurácia, 
bistro, bufet, bagetéria, cukráreň, piváreň, kaviareň, disco klub, espreso, „pub“, herňa, 
hostinec, kiosk, pizzéria, pohostinstvo, rýchle občerstvenie, vináreň, internetová kaviareň, 
zariadenie verejného (závodného) stravovania. 

 

9. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením – 

nie je to napr. hudba určená na tanečnú zábavu, živá hudba alebo spev. 
 

 

 
 

§ 3 
 

Všeobecné podmienky 
 

 

1. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce 
Smolenice sú upravené príslušným VZN. 
 

2. Každá prevádzkareň na území obce Smolenice musí byť označená  obchodným menom 
podnikateľa, prípadne symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov, 
alebo poskytovaných služieb.   
 Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené  

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, 

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, 
d) kategória, skupina  a trieda  pohostinských prevádzkarní a ubytovacích  zariadení, 

podľa osobitného predpisu.  
 

3. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená 
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín 

pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie 
ako jeden deň.  
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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 i noc sú určené 
Nariadením vlády. 

 

 

 

DRUHÁ ČAS  
 

§ 4 
 

Čas  predaja v obchode a čas prevádzky služieb 
 

1. Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a veľkoobchodným 
predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06,00 hod. 
a 22,00 hod. 

 

2. Prevádzková doba v prevádzkarňach   poskytujúcich služby  prechodného ubytovania, 
v čerpacích staniciach pohonných hmôt je časovo neobmedzená.  

 

3.. Ak sa v prevádzkárni poskytujúcej pohostinské služby koná akcia uzavretej 
spoločnosti (napr. svadba, stužková, ples,...), prevádzková doba nie je obmedzená.   

 

4. Počas novoročných osláv, t.j. v noci z 31.12. na 01.01., prevádzková doba všetkých 
prevádzkární obchodu a služieb na území obce Smolenice nie je obmedzená.  
 

5. Ak je Obec Smolenice usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom spoločenskej 
alebo kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je i produkcia hudby v noci, prevádzková doba nie je 

obmedzená.  

 

6. Prevádzková doba v prevádzkarňach 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 Smolenice neeviduje opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie hlukom, 
porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok 
činnosti prevádzkarne. 
 

7. Prevádzková doba v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou 6)   
, vrátane prevádzkarní 

s integrovanou herňou,  umiestnenených 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.  

 

 

8. Prevádzková doba v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou 6)   
, vrátane prevádzkarní 

s integrovanou herňou,  ktoré nie sú umiestnene 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 02,00 hod. s podmienkou, že obec 
Smolenice neeviduje žiadnu opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie hlukom, 
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porušovanie verejného poriadku a poškodzovanie životného prostredia ako priamy dôsledok 

činnosti prevádzkarne. 
 

9. Prevádzková doba diskotéky, resp. hudobnej produkcie v prevádzkarni môže byť len 
v rozmedzí od 12,00 hod. do 04,00 hod. a súčasne za splnenia nasledujúcich podmienok  

a) v prípade novostavieb a novovzniknutých prevádzkarní je potrebné protihlukové 

zabezpečenie riešiť v rámci stavebného konania včítane hlukovej štúdie, 
b) existujúce prevádzkarne zabezpečia meranie hluku, ktorého výsledok je protokol 

o meraní hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách. V prípade, že nameraná 
najvyššia hodnota hluku vo vonkajšom prostredí a v stavbách je prekročená, je 
potrebné zabezpečiť priestory tak, aby spĺňali podmienky v zmysle aktuálnych 

všeobecne záväzných právnych predpisov.   
 

10. Prevádzková doba letných terás môže byť len v rozmedzí prevádzkovej doby 

prevádzkarne, ktorej je letná terasa súčasťou. 
 
 
11. Obec Smolenice môže výnimočne upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne na určitý 
počet dní, resp. hodín, ak sa jedná o otázku verejného alebo spoločenského záujmu. Túto 

skutočnosť je obec Smolenice povinná  oznámiť podnikateľovi 10 kalendárnych dní vopred. 
 

                                        

 

 

§ 5 
 

Povinnosti podnikateľa 
 

 

1. Podnikatelia si určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN 

okrem dní, v ktorých je obmedzenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
upravené zákonom.  

 

2. Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby 
prevádzkarne k písomnému potvrdeniu obcou Smolenice na tlačive vydanom Obecným 

úradom v Smoleniciach najneskôr 15 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne 
a k ohláseniu  priloží doklady, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok  určených 
všeobecne záväznými predpismi: 
a) kópia živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo oprávnenia na   

      podnikanie podľa  osobitného   predpisu, 
b) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré osvedčuje, že predmet 

podnikateľskej činnosti je v súlade so stavebným určením stavby, jej časti, predajného 
zariadenia príp. pozemku, 

c) kópiu  o dohody o vývoze komunálneho odpadu. 

 

3. Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, 

obec Smolenice písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi. 
 

4. Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú obcou Smolenice označiť na 
prevádzkarni podľa ustanovení osobitného predpisu 7)

.  
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5. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní 
dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN obce Smolenice, ktoré súvisia 

s činnosťou prevádzkarne. 
§ 6 

 
Kontrolná činnos  

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Smolenice vykonávajú: 
a) starosta obce 

b) Obecný úrad Smolenice – poverení zamestnanci 

c) hlavný kontrolór obce 

d) príslušníci policajného zboru 

e) poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č.    
     369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 7 
 

Priestupky a sankčné opatrenia 
 
 

   1. Priestupku podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  
       predpisov sa dopustí podnikateľ alebo ním poverená osoba vtedy, ak: 
a) vykonáva podnikateľskú činnosť v prevádzkarni, pre ktorú nebolo obcou Smolenice   

      vydané písomné potvrdenie prevádzkovej doby podľa § 9, ods. 3 tohto VZN, 

b) nepredloží písomné potvrdenie prevádzkovej doby prevádzkarne obcou Trnava na  
      požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb  
      uvedených v § 10 tohto VZN, 

c) nedodrží prevádzkovú dobu prevádzkarne, t.j. vykonáva v prevádzkarni podnikateľskú 
činnosť predajom tovarov alebo poskytovaním služieb po prevádzkovej dobe písomne 
potvrdenej obcou Smolenice a označenej na prevádzkarni 

   

2. Príslušníci policajného zboru a poverení zamestnanci obecného úradu sú oprávnení za 

priestupky podľa ods. 1 uložiť pokutu v blokovom konaní v zmysle zákona č. 372/1990 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

 

3. Pri zistení závažného alebo opakovaného po9rušenia tohto VZN môže starosta obce uložiť 
právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu podľa § 13 ods. 10 zákona 
č. 369/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 

 

§ 8 
 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

                                                                                                                                                                                                                           

Zmeny a doplnky toho všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
obce Smolenice 
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     § 9                                                                                                                                            
  Účinnos  

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. júna 2008 

 

 

 

V Smoleniciach dňa  29.04.2008 

 

                                                                                                         Pavol Zárecký  v.r 

                                                                                                          starosta obce 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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)   § 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa 
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