VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2022
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Dobrá Niva
Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Dobrá Niva
dňa 22.06.2022 pod číslom uznesenia 56/2022.

Obecné zastupiteľstvo Obce Dobrá Niva na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 a bod 5
v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. d), písm. h), písm. i) a písm. n) a v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Dobrá Niva.
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Týmto VZN sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
s pôsobnosťou na celom území obce Dobrá Niva.
2. Toto VZN sa nevzťahuje:
a) na určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na trhových miestach na území
obce Dobrá Niva, ktorá je upravená osobitným VZN,
b) na určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb, ktorý sa určuje podľa
osobitných predpisov 1) ,
c) na určenie času prevádzkovania hazardných hier v herniach podľa osobitného zákona 2) .
3. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa tohto VZN
sa prihliada na uspokojenie potrieb obyvateľov mesta, na požiadavky podnikateľov 3)
a na dodržiavanie verejného poriadku na území obce Dobrá Niva.
Čl. 2
Základné pojmy
Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkovou dobou podnikateľom určený rozsah času predaja v obchode alebo rozsah času
prevádzky služieb v súlade s týmto VZN,
b) externou časťou prevádzkarne 4) vonkajšie zariadenie prevádzkarne vrátane exteriérového
sedenia umiestnené pri stálych prevádzkarňach mimo ich uzatvoreného priestoru,
c) prevádzkarňou v čase poskytovania služby na základe oznámenia podľa čl. 5 ods. 2 tohto
VZN pre uzavretú spoločnosť prevádzkareň sprístupnená len pre pozvaný a presne vymedzený
okruh osôb bez možnosti vstupu iným osobám. Za služby pre uzatvorenú spoločnosť
sa nepovažujú služby, za ktoré sa pri vstupe do prevádzkarne od návštevníkov vyberá vstupné,
alebo sa vstup preukazuje klubovým členstvom alebo je vstup povolený bez výberu vstupného
vopred neurčeným osobám (verejnosti),
d) prevádzkarňou so zdrojom hluku prevádzkareň podnikateľa, ktorý pri podnikaní používa
alebo prevádzkuje zdroj hluku 5) ,

e) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk 6) ,
f) zvlášť rušivým hlukom zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka 7) . Pre účely
tohto VZN sa uvedeným rozumie hudba,
g) zabezpečením ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami, ak posudzované
hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty
podľa osobitného predpisu 8) ,
h) bytovou budovou stavba definovaná podľa osobitného predpisu 9) ,
i) nebytovou budovou stavba definovaná podľa osobitného predpisu 10) ,
j) vonkajším prostredím chránený vonkajší priestor
i. mimo budov, v ktorom sa zdržiavajú ľudia z oddychových, rekreačných, liečebných
alebo iných ako pracovných dôvodov,
ii. pred obvodovými stenami bytových budov, škôl, zariadení zdravotnej starostlivosti
a iných budov vyžadujúcich tiché prostredie 11) ,
k) vnútorným prostredím budov chránený vnútorný priestor budov, v ktorom sa zdržiavajú
ľudia trvale alebo opakovane dlhodobo, najmä obytné miestnosti v budovách na bývanie,
ubytovniach, miestnosti s aktivitami vyžadujúcimi tiché prostredie alebo dorozumievanie
rečou 12).
Čl. 3
Všeobecný rozsah času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecný rozsah času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa ustanovuje v dňoch
pondelok – nedeľa od 6:00 do 22:00 hod..
Čl. 4
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. S ohľadom na osobitosti niektorých prevádzkarní obchodu a služieb si podnikateľ môže
odchýlne od čl. 3 tohto VZN a v súlade s podmienkami určenými v tomto článku určiť
prevádzkovú dobu v dňoch pondelok-nedeľa nasledovne:
a) v prevádzkarňach v bytových budovách od 8:00 do 23:00 hod.,
b) v prevádzkarňach v nebytových budovách od 6:00 do 02:00 hod. nasledujúceho dňa,
c) v externej časti prevádzkarne v centrálnej obecnej zóne
c1) v mesiacoch október – apríl od 8:00 do 24:00 hod.,
c2) v mesiacoch máj – september od 8:00 do 01:00 hod. nasledujúceho dňa,
d) v externej časti prevádzkarne mimo písm. c)
d1) v mesiacoch október – apríl od 8:00 do 22:00 hod.,
d2) v mesiacoch máj – september od 8:00 do 23:00 hod..
2. V záujme zabezpečenia prevencie pri ochrane zdravia pred hlukom, infrazvukom
a vibráciami a zabezpečenia ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce pred zvlášť rušivým hlukom pri ochrane vonkajšieho prostredia a vnútorného
prostredia budov je prevádzková doba externej časti prevádzkarne podľa ods. 1 písm. c2) tohto
článku používajúcej alebo prevádzkujúcej zdroj hluku do 22:00 hod..
3. V záujme zabezpečenia prevencie pri ochrane zdravia pred hlukom, infrazvukom
a vibráciami a zabezpečenia ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce
obyvateľov obce pred zvlášť rušivým hlukom pri ochrane vnútorného prostredia budov
je prevádzková doba v prevádzkarňach v bytových budovách podľa ods. 1 písm. a) tohto článku
používajúcej alebo prevádzkujúcej zdroj hluku do 22:00 hod..

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nie je obmedzený:
a) v ubytovacích zariadeniach 13) ,
b) na čerpacích staniciach pohonných hmôt a v autoumyvárňach,
c) na autobusovej a železničnej stanici,
d) v lekárňach,
e) v prevádzkarni typu supermarket, hypermarket,
f) v prevádzkarňach v čase poskytovania služby na základe oznámenia podľa čl. 5 ods. 2 tohto
VZN pre uzavretú spoločnosť. Neobmedzená prevádzková doba platí pre danú prevádzkareň
v deň začatia poskytovania služby pre uzavretú spoločnosť do 6:00 hod. nasledujúceho dňa,
potom platí prevádzková doba určená pre prevádzkareň podľa tohto VZN,
h) počas doby od 22:00 hod. dňa 31. decembra kalendárneho roka do 10:00 hod. dňa 1. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.
Čl. 5
Oznamovacia povinnosť
1. Podnikateľ prevádzkujúci prevádzkareň na území obce Dobrá Niva je povinný najneskôr
5 dní pred jej otvorením oznámiť Obci Dobrá Niva prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne
v súlade s pravidlami času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa tohto VZN.
2. Podnikateľ prevádzkujúci prevádzkareň na území obce Dobrá Niva je povinný najneskôr
2 dni vopred písomne oznámiť Obci Dobrá Niva zmenu prevádzkovej doby.
Čl. 6
Prechodné a spoločné ustanovenia
1. Podnikatelia, ktorých prevádzková doba je určená v rozpore s týmto VZN, sú povinní
do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť prevádzkovú dobu v súlade
s týmto VZN.
2. V prípade, že si podnikateľ neurčí prevádzkovú dobu v súlade s týmto VZN alebo si počas
prechodnej doby podľa ods. 1 tohto článku podnikateľ neupraví svoju prevádzkovú dobu
v súlade s týmto VZN, pre posudzovanie a kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby sa uplatní
všeobecný rozsah času predaja v obchode a času prevádzky služieb podľa čl. 3 tohto VZN.
Čl. 7
Účinnosť
1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 07.07.2022.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia na úradnej
tabuli obce a na webovej stránke obce.

Ing. Milan Jakubík
starosta obce
Vyvesené pred schválením dňa:
Schválené dňa:
Vyvesené po schválení dňa:
Účinnosť dňom:

06.06.2022
22.06.2022
23.06.2022
07.07.2022

Odkazy na právne predpisy:
1) napr. zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) § 15 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
4) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
5) § 27 ods.1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
6) § 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
7) § 2 písm. w) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
8) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
9) § 43b zákona č. 50/1076 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
10) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
11) § 2 písm. zo) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
12) § 2 písm. zp) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
13) Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

