
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE   HORNÁ  PORUBA 

č. 13 
 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Horná Poruba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Návrh VZN:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 18.11. 2011  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do včítane : 28.11. 2011  

Doručené pripomienky (počet): 0  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 0  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 0  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornej Porube  dňa 14. 12. 2011 pod č.:73. /2011  

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Horná Poruba  dňa: 15. 12. 2011  

VZN zvesené z úradnej tabule mesta Brezová pod Bradlom dňa: 30.12.2011  

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.1.2012 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Poruba  na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a    toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 13 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horná Poruba 

 

Článok I  

Úvodné ustanovenia  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Horná Poruba  (ďalej len VZN) upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky a služieb (ďalej len 

prevádzkový čas) na území obce Horná Poruba.  

2. Vzťahuje sa na všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce 

Horná Poruba  prevádzkarne obchodu a služieb podľa osobitného predpisu (ďalej len podnikatelia ).  

3. Toto VZN sa nevzťahuje na úpravu času predaja na ambulantný predaj v obci. 

 

Článok II 

Základné pojmy 

 

1. Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na ktorú bolo príslušným stavebným úradom 

vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby.  

2. Podnikateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského zákona,  

a) zapísaná v obchodnom registri,  

b) ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.  

3. Podnikateľom je fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 

podľa osobitného predpisu.  

4. Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť 

predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.  

5. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.  

6. Nočný pokoj je čas od 22.00 h do 06.00 h. Ide o časový úsek vyhradený pre zabezpečenie zdravého a 

nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce.  

7. Rušenie nočného pokoja je šírenie neprípustného hluku a vibrácií v nočnom čase.  

8. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým 

zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie, spev a podobne.  

9. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na základe pozvania, 

povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne 

prístupnú akciu (napr. svadba, promócia, ples, školská zábava) zábava, kar, posedenia pri iných rôznych 

príležitostiach).  

 

Článok III. 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

 

1. Všeobecný predajný a prevádzkový čas v prevádzkárňach s maloobchodným predajom tovaru a v 

prevádzkárňach poskytujúcich služby je určený v rozmedzí od 06.00 h do 22.00 h.  

2. Prevádzkový čas v prevádzkárňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín a v predajniach 

potravín je určený časom medzi 05.00 h a 24.00 h.  

3. Prevádzkový čas v prevádzkárňach poskytujúcich služby ubytovacích zariadení je časovo neobmedzený.   

4. Prevádzkový čas v prevádzkárňach s pohostinskou činnosťou je určený v rozmedzí od 06.00 h do 24.00 h. 

5. Prevádzkový čas na letných terasách pri prevádzkach v obytných zónach sa určuje:  

pondelok – nedeľa od 8.00 h do 22.00 h.  

6. Prevádzkový čas v zariadeniach kaviarenských , reštauračných a pohostinských s občasnou hudobnou 

produkciu a zariadenia, ktoré poskytujú stravovanie a majú vykonanú oznamovaciu povinnosť usporiadať spoločenské 

podujatie / svadby, stužkové, rodinné a podnikové oslavy / Mimo obytnej zóny v piatok a sobota od 8.00 h do 05.00 h 

V obytných zónach pri prevádzkach umiestnených v priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie piatok, 

sobota od 8.00 h do 22.00 h.  

7. Prevádzkový čas na terasách zriadených príležitostne (nie pri prevádzke) pri akciách usporiadaných obcou, 

napr. počas dní obce, vianočné trhy a podobne sa určuje: pondelok – štvrtok od 8.00 h do 22.00 h, piatok, sobota a 

nedeľa od 8.00 h do 24.00 h, od 22.00 h bez hudobnej produkcie.  

8.Pri prevádzkovaní prevádzok s pohostinskou činnosťou pre uzavretú spoločnosť, je možné prevádzkový 

čas predĺžiť do 05.00 h.  

9.Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31.12. príslušného 

kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený.  

10. Prevádzkový čas pri akciách v kultúrnom dome – diskotéky, tanečné zábavy, plesy sa určuje od 12.00 h, 

do 05.00 h. 
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3 Článok IV. 

Všeobecné usmernenie pre podnikateľské subjekty 

 

1. Pokiaľ je určený prevádzkový čas týmto VZN po 22.00 h, je povinný prevádzkovateľ zabezpečiť, aby hluk 

zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory, ustanovené 

príslušnými normami a právnymi predpismi.  

2. 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. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný 

informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je 

uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže 

spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne 

informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie 

poskytnúť spotrebiteľovi.  

3. Pre potreby evidencie prevádzkarní na území obce a v záujme vzájomnej spolupráce podnikateľov, 

spotrebiteľov a obce, odporúča obec podnikateľom prevádzkujúcim prevádzkarne na jeho území, podať obecnému 

úradu ohlásenie o čase predaja a čase prevádzky služieb (vzor ohlásenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN).  

 

Článok V. 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia je oprávnený vykonávať  : 

- Starosta obce 

- hlavný kontrolór obce  

- poverení pracovníci obecného úradu v Hornej Porube 

- poslanci Obecného zastupiteľstva v Hornej Porube  v rozsahu svojich právomocí daných zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

- členovia komisií obecného zastupiteľstva 

 

Článok VI. 

Sankcie 

 

1.Obec  môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 

€ podľa § 13 ods.9 a ods.10 zákona č. 360 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, alebo dať 

podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na pozastavenie resp. zrušenie živnostenského oprávnenia. 

2.Za opakované porušenie tohto VZN Obec Beluša podá podnet na príslušný živnostenský úrad na konanie 

podľa zákona.  

3.Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

 

Článok VII. 

Záverečné a prechodné ustanovenie 

 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Porube  svojim uznesením č. 73/2011 zo dňa 

14.12.2011.  

2. VZN bolo vyvesené dňa 15.12.2011 na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 

vyvesenia.  

 

 

 

 

 

V Hornej Porube  dňa 15.12.2011  

 

 

 

 

 

Ing. Milan Staňo  

  Starosta obce 


