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      Obec Častkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 

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

  

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 

         o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Častkov 

  

    

Článok  I 

Úvodné ustanovenia   

   

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade splatnou právnou úpravou 

pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri vykonávaní 

podnikateľskej činnosti v prevádzkarni.  

2. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, kde sa činnosť vykonáva 

a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi. 

           3.     Podnikateľom je osoba, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia podľa   

                   osobitného predpisu spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje             

                   služby.  

4.    Prevádzkovou dobou časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň      

       sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k     

       poskytovaniu služieb. 

 

Článok  II 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľ je povinný označiť prevádzkareň svojim obchodným menom, prípadne  

symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných 

služieb na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkareň musí byť uvedené obchodné 

meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovedajúcej za činnosť prevádzkarne, 

prevádzková doba  pre spotrebiteľa, kategória, skupina a trieda pohostinských 

prevádzkarní.  

 

 



Článok  III                                                                                   

Čas predaja  a čas prevádzky služieb 

1. Všeobecný čas predaja a všeobecný čas prevádzky služieb v prevádzkarňach 

obchodu a služieb sa stanovuje od 5,00 hod. do 24,00 hod. V rámci tohto času si 

podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku. 

2. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby (reštaurácie, bary, 

pohostinstvá) : 

- dňa 31.12. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa, 

- v období od 1.októbra do 30.apríla bude prevádzková doba: 

 Nedeľa  – štvrtok od 5.00 hod . do 22.00 hod. 

 Piatok – sobota od 5.00 hod. do 23.00 hod. 

 V deň pred dňom pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov od 5.00 

hod. do   23.00 hod.  

- v období od 1. mája – 30.septembra bude prevádzková doba: 

    pondelok – nedeľa je od 5.00 hod. do 24.00 hod. 

- v deň kedy sa bude konať verejné kultúrno-spoločenské podujatia spojené    

   s produkciou  hudby konané v kultúrnom dome, organizované obecným    

   úradom,    neziskovou organizáciou pôsobiacou v obci, bude  prevádzková  

   doba určená od  5.00 hod do  22.00 hod.  

              3. Všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení, zariadení hotelových služieb  

                  s prevahou služieb ubytovania a čerpacích staníc pohonných hmôt je nepretržitá. 

              4. Prevádzky otvorené v čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú povinné dodržiavať     

                  nočný kľud a verejný poriadok, nočným kľudom sa podľa zákona rozumie čas od      

                  22,00 hod. do 06,00 hod. 

 

                                                                                Článok IV 

       Osobitné ustanovenia 

 

                1. Jedno-rázové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej –    

     uzavretej spoločenskej akcie ohlási prevádzkovateľ obci najneskôr dva pracovné  

    dni pred konaním akcie. 

                2. Obec Častkov vydá povolenie k prevádzkovej dobe po 22.00 hod. pri neverejnej  

    uzavretej spoločenskej akcii za predpokladu, že prevádzka nebude negatívne  

    vplývať na životné prostredie a nebude rušiť nočný kľud. 



                3. Pre jedno-rázové verejné kultúrno-spoločenské podujatia spojené s produkciou  

                   hudby konané v kultúrnom dome je prevádzková doba určená od 14.00 hod. – 05.00    

                   hod. 

 

        Článok V 

             Kontrolná činnosť a sankcie 

           1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Častkov vykonávajú: 

              a) starostka obce Častkov 

              b) poslanci obecného zastupiteľstva obce Častkov 

              c) hlavný kontrolór obce. 

         2. Prevádzkovateľovi, ktorí poruší toto VZN môže starostka obce uložiť pokutu do výšky    

            6638 EUR (podľa § 27b odst.1. písm.a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

            v znení neskorších predpisov). 

   3.  V prípade opodstatnených sťažností na nedodržiavanie prevádzkovej doby a na rušenie  

             nočného pokoja spôsobeného v súvislosti s činnosťou prevádzky, môže starosta obce  

             odňať povolenie na poskytovanie služieb v dobe podľa čl.III. 

 

Článok  VI                                                                                            

Spoločné a záverečné ustanovenia   

    

1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Častkov sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Častkov č. 1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Častkov, ktoré bolo schválené Uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Častkove č. 4/2008 dňa 12.2.2018.  

2.) Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce 

Častkov o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Častkov uznieslo dňa xx.xx.xxxx  Uznesením č. xx . 

3.) Účinnosť nadobúda dňa xx.xx.xxxx  

 

   

                                                                                              Mgr.Eva Černeková  

                       Starostka obce Častkov                  


