
O B E C    J A C O V C E 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Jacovce 

 č.2/2011 

 

Obecné  zastupiteľstvo v obci Jacovce  na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 a § 
11 ods. 4 písm. g) a v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), h), i) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v 
súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 205/2007 Z.z. o 
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Jacovce 

č.2/2011 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje : 

a) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, 

b) podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  
obce. 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku podľa osobitného 
zákona. 



2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe 
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov. Podnikateľom pre účely tohto VZN je najmä osoba, 
ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby. 

3. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť 
prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom 
dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným zákonom. 

4. Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba resp. 
pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané 
právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne 
určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu. 

5. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzková doba“) 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. 

6. Prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom 
tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je všeobecne určená časom od 06.00 h do 
22.00 h. 

7. Osobitným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie 
takého časového rozpätia pre neurčený a neurčitý okruh fyzických a právnických osôb, ktoré 
majú v určenej lokalite obce zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého sa v prevádzkarni 
vzhľadom na predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje živnosť. 

8. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 
zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu. 

9. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu 
reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na 
počúvanie, spev a pod. 

10. Nočným pokojom sa rozumie určenie doby (časového úseku dňa) pre zabezpečenie 
zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného 
občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný pokoj (pre referenčný 
interval noc) je od 22.00 hod. do 06.00 hod. (Vyhláška č. 549/2007 MZ SR v znení 
neskorších predpisov). 

11. Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale 
ho chránia a kladne ovplyvňujú. (Zákon č. 355/2007 Z.z.) 

12. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie najmä navodzovanie a trvalé 
udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste 
obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru 
primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým 
zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod.. (Vyhláška č. 549/2007 MZ SR v znení 
neskorších predpisov). 

13. Deťmi a mládežou sa pre účely tohto VZN rozumejú osoby do 18. roku veku života. 

14. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene 
zdržuje na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, 
prevádzkovateľ, poverená osoba). 



15. Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumie každé rušivé, 
obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení 
alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a 
mieste obvyklú vzhľadom na denný, večerný  alebo nočný časový interval. Uvedené nespadá 
pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu. 

16. Pokojným stavom obyvateľov obce sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo 
obťažované zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce činnosťou 
prevádzkarne, a to najmä v čase nočného referenčného intervalu. 

§ 3 

Prevádzkarne na území obce 

 

1. Podnikateľ môže zriadiť prevádzkareň výlučne v priestoroch, ktoré sú na to stavebne 
určené. 

2. Prevádzkareň ako stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, 
prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene 
spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom 
rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné 
prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, pričom na 
konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona. 

3. Účel užívania stavby alebo zmena účelu užívania stavby nesmie byť v rozpore so 
záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce. 

4. Obec Jacovce vzhľadom na povahu konania a jeho opodstatnenosť vydáva na podklade 
územnoplánovacej dokumentácie obce pre potreby konania stavebného úradu vyjadrenie 
k funkčnému a účelovému využitiu prevádzky, pričom vyjadrenie vydáva obec výlučne v 
závislosti od regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce o 
územnom rozvoji, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jacovce. 

5. Jestvujúce prevádzkarne na území obce Jacovce, ktoré nemajú všetky náležitosti v súľade 
so stavebným zákonom o do dňa účinnosti tohto VZN (č. 2/2011), sú prevádzkovatelia 
(majitelia)  do 30.06.2012 povinní predložiť potrebné doklady obci Jacovce.  

§ 4 

Ohlásenie prevádzkarne 

 

Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný obci ohlásiť cestou oznámenia prevádzkareň 
zriadenú alebo umiestnenú na území mesta za podmienok ustanovených v tomto VZN, 
pričom uvedenú povinnosť si dotknutá osoba splní spolu s ohlásením prevádzkovej doby 
prevádzkarne podľa tohto VZN. 

 

 



§ 5 

Povinnosti vo vzťahu k prevádzkarni 

 

1. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný prevádzkareň zvonka viditeľne označiť údajmi 
podľa osobitného predpisu, ďalej je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne 
označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa tohto VZN. 

2. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný 
zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného: 

a)  bola dodržiavaná určená prevádzková doba, 

b) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym 
dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým 
zvukovým prejavom. 

§ 6 

Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

1. Podnikateľ si sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť podľa 
nasledovných kritérií: 

a) v rozpätí od 6,00 h do 22,00 h v prevádzkarňach s predajom tovaru alebo poskytujúcich 
služby, v maloobchodných predajniach (potraviny, rozličný tovar a pod.), 

b) v rozpätí od 6,00 h do 24,00 h v obchodných domoch typu supermarket, hypermarket a 
pod., 

c) v rozpätí od 5,00 h – 22,00 h v prevádzkarňach s predajom tovaru periodickej 
a neperiodickej tlače a tlačovín, 

d) v rozpätí od 6,00 h do 02,00 h v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské 
služby s prísluchovou hudbou, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou v obytnej zóne, 

e) v rozpätí od 00,00 h do 24,00 h v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného 
ubytovania s prevahou služieb ubytovania, 

f) v rozpätí od 6,00 h do 05,00 h nasledujúceho dňa v kasínach a v špecializovaných 
herniach v obytných zónach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom 
výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, 
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami, 

2. Prevádzková doba v prevádzkarňach určených v ods. 1., ktoré majú zriadené sezónne 
exteriérové priestory na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (terasy, pódiá a pod.), je 
pre časť takto využívanej prevádzkarne určená v rozpätí od 6,00 h do 22,00 h a v centrálnej 
zóne obce do 24,00 h. 



3. Prevádzková doba všetkých prevádzkární obchodu a služieb v obci v čase vianočných 
sviatkov, t. j. od 15. 12. do 31.12. príslušného kalendárneho roka  je neobmedzená so 
zreteľom na dodržiavanie Zákona č. 355/2007 Z.z. a Vyhlášky č. 549/2007 MZ SR v znení 
neskorších predpisov. 

4.  Prevádzková doba prevádzkární obchodu a služieb v obci v čase veľkonočných sviatkov, 
t. j. Veľkého piatku od 00,00 h  do nasledujúcej soboty do 22,00 h v príslušnom kalendárnom 
roku je zakázaná v kasínach a v špecializovaných herniach v obytných zónach určených na 
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických 
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami. 

 

§ 7 

Jednorázové určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

1. Jednorázové predĺženie prevádzkovej doby je možné výlučne : 

a) z dôvodu konania mimoriadnej akcie alebo neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú 
spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), 

b) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo 
hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.), 

2. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný ohlásiť obci  jednorázové predĺženie prevádzkovej 
doby najneskôr 7 dní pred konaním takejto akcie (podujatia). 

3. Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorázového predĺženia 
prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. 

4. Obec Jacovce v prípade, že jednorázovému predĺženiu prevádzkovej doby nebránia 
žiadne prekážky pri výkone samosprávy, vydá potvrdenie o skutočnosti, že uvedené 
predĺženie prevádzkovej doby berie na vedomie a súhlasí s ním. 

§ 8 

Ohlásenie prevádzkovej doby 

 

1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 
VZN. 

2. V záujme riadneho plnenia si samosprávnej pôsobnosti obce  pri usmerňovaní 
ekonomickej činnosti na území  obce, v záujme zachovania verejného poriadku na území 
obce, v záujme vedenia záznamov evidenčného charakteru a v záujme náležitej všeobecnej 
informovanosti (napr. pri nakladaní s komunálnym odpadom a pod.), je podnikateľ 
(prevádzkovateľ) povinný ohlásiť obci určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkárne, 
prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 15 dní pred zahájením činnosti prevádzkárne 
alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkárne. 



3. Súčasťou ohlásenia prevádzkovej doby je aj ohlásenie prevádzkárne zriadenej alebo 
umiestnenej na území obce podľa osobitných ustanovení tohto VZN. 

4. Obec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní ohlásenia 
prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení 
prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozsahu 
ustanoveným týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch a času poskytovania 
služieb, obec vydá oznámenie o určení maximálne prípustného rozpätia prevádzkovej doby 
danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN. 

5. Ohlásenie podnikateľa o určení prevádzkovej doby potvrdené obcou podľa tohto VZN 
alebo oznámenie obce o určení prevádzkovej doby vydaným podľa tohto VZN je pre 
prevádzku záväzné. 

6. Podnikateľ ohlási obci zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti prevádzky) 
do 15 dní od jej zrušenia. 

7. Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná preukázať sa písomným 
potvrdením o ohlásení alebo oznámením prevádzkovej doby prevádzkarne vydaným obcou 
na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN.         
(Viď.§ 10 kontrólna činnosť) 

§ 9 

Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodu konania v rozpore s VZN 

 

1. Obec v prípade nahláseného alebo zisteného narušovania pokojného stavu činnosťou 
prevádzkarne, v prípade ohrozovania bezpečnosti a zdravia návštevníkov prevádzkarne 
najmä zdravia a výchovy detí a mládeže alebo v prípade nedodržiavania určenej 
prevádzkovej doby, vykoná náležité šetrenie, o čom vyhotoví úradný záznam. 

2. Obec v prípade zistenia stavu podľa ods. 1. vyzve podnikateľa, prevádzkovateľa alebo inú 
zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy, v opačnom prípade 
obec  uloží sankciu podľa tohto VZN. 

3. V prípade podstatného alebo opakovaného narušovania pokojného stavu obyvateľov obce 
činnosťou prevádzkarne najmä v čase nočného pokoja, ohrozovania bezpečnosti a zdravia 
návštevníkov prevádzkarne, najmä zdravia a výchovy detí a mládeže alebo v prípade 
nedodržiavania určenej prevádzkovej doby, môže obec v záujme zachovania verejného 
poriadku v obci a pokojného stavu obyvateľov obce vydať s podporou príslušných 
ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto prevádzkarne na dobu 
určitú, najviac však na dobu jedného roka. 

4. Oznámenie obce o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne podľa ods. 3. je pre 
prevádzku záväzné. 

 

§ 10 



Kontrolná činnosť 

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 

a) starosta obce, 

b) poslanci obecného zastupiteľstva, 

c) hlavný kontrolór, 

d) obecný  úrad (poverení zamestnanci), 

 

§ 11 

Sankcie 

 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zák. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.  Za porušenie tohto VZN v zmysle 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov sa uloží  v 
blokovom konaní pokuta do výšky 33,-eur. 

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
starosta obce  v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uloží pokutu do výšky  6638,-eur 

§ 12 

Prechodné ustanovenia 

 

Podnikatelia (prevádzkovatelia) – majitelia prevádzkarní, ktorým bola prevádzková doba 
určená podľa doterajších predpisov, ohlásia Obci Jacovce do 60 dní po nadobudnutí 
účinnosti tohto VZN určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne v súlade s 
ustanoveniami tohto VZN. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 13 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce č. 6/2005 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb aj s dodatkami a to dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 
2/2011. 

 

§ 14 

Záverečné ustanovenie 

 

Toto VZN obce Jacovce č. 2/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb bolo schválené na zasadnutí OcZ dňa 30. júna 2011, nadobúda platnosť 
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť od 16.07.2011. 

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Imrich Hermann  

starosta obce 

             

 

 

 

 

Vyvesené pred schválením: 15.06.2011 

                        Schválené:    30.06.2011 

                        Vyhlásené:   01.07.2011 

                        Účinnosť:     18.07.2011 


