
 

 

 

 
 

 

                                         

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE č. 5/2016 

 
O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci 

Vysoká pri Morave 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s § 4 ods. 3 písm. i)  a s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“),  

vydáva toto 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Vysoká pri 

Morave a v prevádzkach na území obce  Vysoká pri Morave 

 

 
                                                                        Čl. 1  

                                                           Úvodné ustanovenia  

 

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

v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti a niektoré súvisiace 

podmienky prevádzkovania obchodu a služieb a ochrany verejného poriadku 

a obyvateľov v obci Vysoká pri Morave  pred rušením nočného pokoja . Toto VZN sa 

nevzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach .  

 

2)   Účelom tohto VZN  je  najmä usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci a tiež zabezpečenie 

plnenia samosprávnych funkcií v oblasti tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu 

života a práce obyvateľov obce  a ochrany životného prostredia v obci ( § 4 ods. 3. písm. h) Zákona 

o obecnom zriadení ) , plnenie úloh na úseku ochrany spotrebiteľa  ( § 4 ods. 3. písm. i) Zákona 

o obecnom zriadení ) a zabezpečovanie verejného poriadku v obci   ( § 4 ods. 3. písm. n) Zákona 

o obecnom zriadení ).  

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1) Pre účely tohto VZN sa rozumie : 

a) prevádzkou – nebytový priestor alebo stavba, v ktorých sa prevádzkuje alebo realizuje 

podnikateľská činnosť – malo alebo veľkoobchodný predaj tovaru alebo poskytovanie služieb 

vrátane nehnuteľností  a zariadení s nimi súvisiacich využívaných pre rovnaký účel,  

b) časom predaja v obchode a časom prevádzkovania  služieb ( ďalej len „prevádzková doba“ ) – 

časovo ohraničená časť dňa , kedy je prevádzka sprístupnená spotrebiteľom pre účely  predaja tovaru 

alebo poskytovania služieb v nej 

c) denný čas – čas od 6.00 hod. do 18.00 hod. 

d) večerný čas – čas od 18.00 hod. do 22.00 hod. 

e) nočný čas – od 22.00 hod. do 6.00 hod. 

f) nočným  pokojom - čas od 22,00 hod. do 06,00 hod. , ktorý sa vyhradzuje pre zabezpečenie 

zdravého a narušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce a to najmä na ochranu pred 

obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným hlasovým zvukovým prejavom , obťažujúcimi 

svetelnými efektami a vibráciami  

g)rušením nočného pokoja - šírenie nadmerného hluku , hlasného hlasového prejavu, vibrácií 

a produkcia obťažujúcich  svetelných efektov , 

h) nadmerným hlukom – hluk a vibrácie v obťažujúcej intenzite  prekračujúce limity stanovené 

osobitnými predpismi  ,  



i) hudobnou  produkciou  - hudba určená na  tanečnú zábavu, tanec, diskotéku a pod.  

reprodukovaná technickým zariadením  alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné 

vystúpenie vrátane reprodukovaného hovoreného slova ,  

j) prísluchovou hudbou – hudba určená na počúvanie dotvárajúca prostredie prevádzky 

reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi , ktorá nie je hudobnou 

produkciou , 

k) obytným  územím  - územie s funkciou bývania alebo prevažujúcou funkciou bývania podľa 

Územného plánu obce 

l) terasou  – čiastočne trvale alebo dočasne uzatvorený alebo neuzatvorený, krytý  alebo otvorený 

vonkajší priestor vrátane párty stanov a obdobných zariadení ,  súvisiaci s prevádzkou poskytujúcou 

služby na alebo v  ktorom je realizované poskytovanie služieb prevádzky 

m)Silvestrovskou nocou – čas od 31.12. počnúc  22,00 do 01.01. 06,00 hod.  

 

 

 

Čl.3. 

Prevádzková doba 
 

1.   Prevádzková doba sa pre  prevádzky umiestnené mimo obytného územia  určuje bez obmedzení.  

 

2.  Prevádzková doba sa pre prevádzky umiestnené v obytnom území určuje v rozmedzí 06,00 – 

22,00 hod .  

 

3. Pre prevádzky podľa ods.2.  

a) poskytujúce výhradne služby prechodného ubytovania,  

b) čerpacie  stanice pohonných hmôt,   

c) predajne periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,   

d) lekárne, 

e) maloobchodné predajne potravín  

       sa prevádzková doba určuje bez obmedzení  . 

4.  Pre prevádzky podľa ods.2. s výnimkou prevádzok podľa ods. 3. sa prevádzková doba trvajúca 

po 22,00 určuje  len pre tie  prevádzky alebo jej časť , ktorá je umiestnená v stavbe s podmienkou , 

že stavebné a technické riešenie prevádzky zabraňuje šíreniu nadmerného hluku a vibrácií , čo je 

prevádzkovateľ povinný preukázať pred začatím prevádzkovania prevádzky objektivizáciou 

a hodnotením hluku v súlade s osobitnými predpismi . 

 

5. Prevádzkový čas pre terasy prevádzok podľa ods.2.  sa určuje v čase od 06.00 do 22,00 hod. bez 

realizácie hudobnej produkcie po  18,00 hod.  

 

6. Počas Silvestrovskej noci sa prevádzková doba povoľuje neobmedzene . 

 

7. Počas verejných akcií poriadaných obcou sa prevádzková doba povoľuje neobmedzene pre 

poriadateľa.  

 

8. Plánované dočasné obmedzenie alebo uzatvorenie prevádzky musí byť riadne vopred oznámené  

obci ako aj výveskou pri otváracích hodinách na viditeľnom mieste prevádzky .  

 

9.  V čase určenom ako ukončenie/ zatvorenie prevádzky musí byť prevádzka v nej a poskytovanie 

služieb v nej spotrebiteľom , vrátane akýchkoľvek  prebiehajúcich podujatí alebo spoločenských 

posedení riadne ukončené  . Po určenom čase už nemôže byť v prevádzke realizovaný žiaden ďalší 



predaj/ poskytnutie  služby,   na ktoré sa vzťahuje určená prevádzková doba (s výnimkou uvedenou 

v čl.4 odst.5.) 

10.  V prevádzke môžu byť po uplynutí prevádzkovej doby vykonávané výhradne činnosti obvykle 

spojené s ukončením prevádzky  a s prípravou prevádzky v nasledujúci deň . Tieto musia byť 

vykonávané bez zaťažovania okolia hlukom , vibráciami alebo inými emisiami a realizácia  

hudobnej produkcie alebo prísluchovej hudby musia byť ukončené .  

 

11.V prevádzkových priestoroch a na  terase prevádzky určenej na konzumáciu jedál alebo nápojov   

sa môžu po určenej prevádzkovej dobe v obmedzenom dodatočnom čase zdržovať spotrebitelia, 

ktorým bola služba poskytnutá pred uplynutím prevádzkovej doby a to do skonzumovania podaných 

jedál alebo nápojov . Realizácia hudobnej  produkcie alebo prísluchovej  hudby musia  byť ukončené 

.   

 

Čl.4. 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu  prevádzky určenú v súlade s týmto 

VZN  a  realizovať predaj a poskytovanie služieb v nej len v rámci tejto  prevádzkovej doby.  

 

2.  Prevádzkáreň musí byť na vhodnom a viditeľnom mieste označená údajmi o prevádzkovej dobe 

vrátane prevádzkovej doby terasy , ak ju prevádzkáreň má . Za toto označenie a jeho udržiavanie 

v riadnom stave  zodpovedá prevádzkovateľ .  

 

3. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť obci prevádzkovú dobu svojej prevádzky určenú v rozmedzí 

podľa čl. 3. tohto VZN . Oznámenie musí obsahovať :  

a) Obchodné meno 

b) IČO  

c) Názov a adresu prevádzky a identifikáciu stavby v ktorej sa nachádza alebo 

pozemku na ktorom sa nachádza   

d) Deň začatia činnosti prevádzkovania prevádzky v oznamovanej prevádzkovej dobe   

e) Prevádzkovú dobu prevádzky a prevádzkovú dobu terasy  

f) Doklady o objektivizácii a hodnotení hluku pri prevádzkovej dobe prevádzky 

v zmysle čl.3. ods.4. tohto VZN .   

 

4.   Zmenu prevádzkovej doby prevádzky je prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť obci   

najneskôr 5 dní  pred touto zmenou .  

 

5.    V prípade ak je prevádzka uzavretá pre verejnosť , t. j. z dôvodu konania a organizovania 

spoločenskej oslavy alebo obdobnej akcie v prevádzke alebo jej časti  – napr. svadby, 

rodinnej alebo firemnej oslavy a prevádzková doba pokračuje aj v čase nočného kľudu ( t.j. 

v čase 22.00 – 06.00 hod) , je prevádzkovateľ povinný požiadať obec Vysoká pri Morave o 

súhlas s  jednorazovým  predĺžením  prevádzkovej doby pre konkrétny prípad .Písomnú 

žiadosť treba  doručiť spolu s  oznámením o uzavretí prevádzky  najneskôr 5 dní vopred.  

 

6.   Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť , aby prevádzka pokračovala v čase  nočného kľudu  

       výhradne v interiérových priestoroch prevádzkarne tak, aby prevádzka neemitovala hluk  

       alebo vibrácie do okolia . Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný dbať na faktické    

       uzatvorenie priestorov prevádzky vrátane stavebných otvorov ( okien, dverí, priezorov  

       a pod. )  tak, aby sa zabránilo šíreniu hluku . Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť , aby   

       akékoľvek hudobné produkcie alebo  reprodukované  hovorové slovo boli stíšené na úroveň  



       pomerov v mieste obvyklým, minimálne však  zodpovedajúcu platným predpisom a  

       normám.  

Čl.5. 

Kontrola a sankcie 

 

1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 

a) starosta obce 

b) poslanci ObZ 

c) hlavný kontrolór obce  

 

2)Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší toto 

nariadenie uložiť pokutu do 6.668,00 € podľa osobitného predpisu. 

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia 

dopustil, najneskôr však do troch rokov. 

 

3)Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného 

predpisu, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33,00 €. 

 

 

               Čl. 6 

           Záverečné a prechodné  ustanovenie 

 

1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 25.10.2016 

2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017 

3) Prevádzky na území obce  , ktoré ku dňu účinnosti tohto VZN majú stanovenú dobu prevádzky 

podľa doterajšej  úpravy sú povinné prevádzkovú dobu uviesť do súladu s týmto VZN v lehote 

do 3 mesiacov odo dňa jeho účinnosti a oznámiť v tejto lehote takúto prevádzkovú dobu v súlade 

s ustanoveniami tohto VZN obci . Takýmto oznámením alebo márnym uplynutím tejto lehoty 

doterajšia prevádzková doba  stráca platnosť . 

4) Dňom účinnosti tohoto nariadenia sa zrušuje VZN číslo 5/2012 zo dňa 25.10.2012. 

5) Vyvesené dňa: 8.11.2016 

6) Zvesené dňa:   30.12.2016 

 

 

 

vo Vysokej pri Morave, dňa 27.10.2016 

 

 

 

Dušan Dvoran, v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


