
     Všeobecne záväzné nariadenie 

             č. 2/2022 
 

   o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

                       v podmienkach obce Žihárec  

                                                 N Á V R H  

 

Obec Žihárec podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o živnostenskom podnikaní 

 v y d á v a  

       toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

     Článok 1 

        Úvodné ustanovenie 

 

1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb v prevádzkach zriadených na území obce Žihárec, v ktorých vykonávajú podnikateľskú 

činnosť právnické a fyzické osoby podľa osobitných predpisov. 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na tie prevádzky v ktorých prevádzkovú 

dobu schvaľuje iný orgán ako obec podľa osobitných predpisov.  

 

       Článok 2  

          Vymedzenie pojmov 

 

1./ Podnikateľom sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie:  

• osoba , ktorá zapísaná v obchodnom registri  

• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov  

• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná podľa evidencie 

osobitného predpisu   

2./ Prevádzkou sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá 

podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre 

styk so spotrebiteľmi 

3./ Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú 

činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb 

3./ Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby 

pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti  

4./ Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb ( ďalej len „prevádzkový čas“ ) je časovo 

ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti 

sprístupnená spotrebiteľom t. j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj 

tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorej sa prevádzkuje živnosť;  nie je ním priestor 

súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na 

prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti 

5./ Nočný pokoj je čas od 22.oo hod do 06.oo hod. Ide o časový úsek dňa vyhradený pre 

zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, a to najmä 

na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým 

prejavom, svetlom, vibráciami a pod. nad mieru primeranú pomerom.  



6./ Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene združuje v prevádzke, a to na 

pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby ( podnikateľ, prevádzkovateľ, 

poverená osoba ) pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie 

služieb v prevádzke.  

7./ Verejné kultúrne podujatie je podujatie pre individuálne neurčených divákov ( koncerty, 

hudobné a tanečné podujatia, tanečné zábavy. 

8./ Letná terasa je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, 

kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkou, ktoré je súčasťou 

prevádzky  

9./ Ubytovacie zariadenie je budova alebo priestor, kde sa celoročne poskytuje za úhradu 

prechodné ubytovanie a sním spojené služby 

10./ Prevádzky nachádzajúceho sa mimo obytného územia sú prevádzky nachádzajúceho sa na 

území obce s prevládajúcou funkciou obchodu a služieb 

 

     Článok 3 

  Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

1./ Všeobecný prevádzkový čas  prevádzkarni obchodu a prevádzkarni 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. 

3./ Osobitný prevádzkový čas – časovo neobmedzený: 

• v prevádzkach poskytujúcich služby ubytovacích zariadení 

• v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby mimo obytného územia počas konania 

verejného kultúrneho podujatia  

• všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31.12 príslušného 

kalendárneho roka na 01.01 nasledujúceho kalendárneho roka 

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

ods. 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch ( osobitný prevádzkový čas ) :  

 

a.) Kategória č. 1 – maloobchod v predajni 

 Pondelok – Nedeľa  od 05.30 hod. do 21.00 hod 

 

b.) Kategória č. 2 – služby  ( napr.: opravovne, holičstvo, kaderníctvo, manikúra, fitnes ) 
 Pondelok – Nedeľa  od 08.00 hod. do 22.00 hod.  

 

c.) Kategória č. 3 – prevádzky reštauračné a stravovacie 
 Pondelok – Nedeľa od 06.00 hod.  do 22.00 hod.  

 

d.) Kategória č. 4 – prevádzky pohostinstiev 

 Pondelok – Nedeľa od  10.00 hod. do 22.00 hod.  

 

e.) Kategória č. 5 -  prevádzky spoločensko-zábavného charakteru ( napr.: bary, nočné 

kluby, herne, discokluby ) 
 Pondelok – Nedeľa od 10.00 hod. do 05.00 hod. 

 

f.) Kategória č. 6 – ubytovacie zariadenia ( hotely, penzióny, ubytovne )  

Pondelok – Nedeľa od 0.00 hod  do 24.00 hod.  

 



5./ Podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzky je povinný dodržiavať povolený prevádzkový 

čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali 

v prevádzke po uplynutí prevádzkového času. 

6./ Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku všeobecne 

záväzného nariadenia môže obecné zastupiteľstvo povoliť na základe odôvodnenej žiadosti 

podnikateľa alebo prevádzkovateľa prevádzky. 

7./ Do doby schválenia žiadosti obecným zastupiteľstvom môže byť prevádzkareň otvorená 

v rámci prevádzkového času určeného týmto nariadením.  

 

                     Článok 4  

                Ohlásenie prevádzkového času  

 

1./ Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto všeobecne záväzného nariadenia sám určí 

prevádzkový čas prevádzky.  

2./ Pre potreby evidencie prevádzok na území obce Žihárec a v záujme vzájomnej spolupráce 

podnikateľov, spotrebiteľov a obce, podnikateľ alebo prevádzkovateľ prevádzky písomne 

ohlási obci Žihárec určenie prevádzkového času svojej prevádzky.  

3./ V písomnom oznámení podľa Čl. 4 ods. 2 tohto nariadenia uvedie prevádzkovateľ 

nasledovné údaje: 

• obchodné meno, sídlo spoločnosti alebo miesto podnikania, IČO 

• názov a adresa prevádzkarne, telefónny kontakt  resp.  e-mailová adresa  

• predmet podnikania , rozsah služieb  

• prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa  

4./ Zmenu prevádzkového času prevádzkovateľ oznámi obci Žihárec najneskôr deň pred 

plánovanou zmenou prevádzkového času.  

5./ Obec Žihárec vydá prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej 

doby  resp. výpis uznesenia, ak podanie prerokovalo obecné zastupiteľstvo. Podnikateľ resp. 

prevádzkovateľ prevádzky sa na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu 

dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia, preukáže písomným potvrdením 

o ohlásení prevádzkového času prevádzky vydaným obcou Žihárec.  

6./ Prevádzkovateľ dbá o to, aby prevádzkovaním a činnosťou svojej prevádzky predaja alebo 

služieb nedochádzalo k narušeniu verejného poriadku, predovšetkým:  

• aby bol dodržiavaný prevádzkový čas prevádzky určený v tomto nariadení 

• aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku 

 

   Článok  5 

                                                   Prechodné ustanovenie 

 

1./ V prípade, ak podnikateľ nemá pre prevádzkareň obchodu alebo prevádzkareň služieb 

stanovený prevádzkový čas v rozsahu všeobecného prevádzkového času určeného v článku 3 

tohto nariadenia, je povinný v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia vykonať úpravu tohto prevádzkového času podľa tohto nariadenia.  

2./ Dočasné uzavretie prevádzky ( najdlhšie na dobu 3 mesiacov ) podnikateľ alebo 

prevádzkovateľ písomne oznámi obci Žihárec najskôr v deň uzatvorenia prevádzky. 

3./ Pri dočasnom užívaní prevádzky podnikateľ alebo prevádzkovateľ uvedie na mieste, kde je 

uvedený prevádzkový čas pre spotrebiteľa, začiatok a koniec dočasného uzavretia prevádzky 

a to najneskôr 24 hodín pred jej dočasným uzavretím za predpokladu, že prevádzka bude 

uzavretá dlhšie ako jeden deň.  

3./ O zrušení prevádzky prevádzkovateľ písomne informuje obec Žihárec, ktorá je povinná na 

požiadanie poskytnúť informácie o zrušení prevádzky spotrebiteľovi. 



4./ Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia strácajú platnosť a účinnosť 

individuálne rozhodnutia o schválení, predlžení alebo inej zmene nočného prevádzkového času. 

 

             Článok 6 

                  Kontrola a sankcie 

 

1./ Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia môžu vykonávať: 

• starosta obce 

• hlavný kontrolór obce  

• zamestnanci obce na základe písomného poverenia starostu 

• poslanci obecného zastupiteľstva v rámci svojich právomocí  

2./ Kontrolný orgán v prípade zistenia porušenia pravidiel ustanovených týmto všeobecne 

záväzným nariadením, vyzve prevádzkovateľa, aby upustil od konania, ktoré ohrozuje alebo 

narúša verejný poriadok v obci podľa ustanovení zákona o priestupkoch.  

 

     Článok 7 

    Záverečné ustanovenie 

 

1./ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Žihárec bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Žihárci dňa ........................................ uznesením č. .................................... 

2./ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli a zverejnenia na webovom sídle obce. 

 

 

V Žihárci, dňa ............................................ 

 

 

       Alajos B a r a n y a y 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Zverejnenie návrhu VZN : 

• dátum zverejnenia návrhu na úradnej tabuli 

a na webovom sídle obce :    27.04.2022 

• dátum zahájenia pripomienkového konania:  27.04.2022 

• dátum ukončenia pripomienkového konania: 09.05.2022 

• dátum prerokovania návrhu VZN:   06.06.2022 

• účinnosť všeobecne záväzného nariadenia:  21.06.2022 


