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Obec Podskalie na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Podskalie
Článok I
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie:
a) prevádzkarňou – priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť (živnosť) predaj tovaru
alebo poskytovanie služieb; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a
technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti,
b) prevádzkovateľ prevádzky – podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť
predajom tovaru alebo poskytovaním služieb,
c) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len ,,prevádzkový čas“) – 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,
d) časom nočného pokoja/nočným pokojom – je čas od 22.00 hod. do 06.00 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,
e) hudobnou produkciou – hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým
zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.,
f) akustickou hudbou – hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia zvukovej
techniky, elektrických a elektronických nástrojov,
g) prísluchovou hudbou – hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo
akustickými prístrojmi,
h) uzavretou spoločnosťou – je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke, a to na základe
pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba),
pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie služieb v prevádzke.

Článok II
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní sa na území obce sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v
časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod., ak nie je ďalej v tomto VZN ustanovené inak.
2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre každú svoju
prevádzkareň.

3. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa odchylne od bodu 1.
tohto článku tohto VZN upravuje nasledovne v týchto prípadoch:
3.1. v prevádzkarňach predaja potravín sa určuje prevádzkový čas v časovom rozmedzí od 5,00
hod. do 22,00 hod.,
3.2. v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alkoholu, vo všetkých prípadoch len s
akustickou alebo prísluchovou hudbou (kaviareň, reštaurácia, pizzeria, pohostinstvo, a pod.) sa určuje
prevádzkový čas v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa
prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 24.00 hod.,
3.4. v kultúrnom dome, kde sú organizované akcie s hudobnou produkciou (hudobné koncerty,
diskotéky, tanečné zábavy a plesy, firemné večierky, svadby a rodinné oslavy, sa určuje prevádzkový čas
od 12.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 12.00 hod. do
04,00 hod. nasledujúceho dňa.
4. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku tohto VZN môže
obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa, ktorý
túto prevádzku prevádzkuje.
5. Do doby schválenia žiadosti obecným zastupiteľstvom podľa bodu 4 tohto článku tohto VZN môže byť
prevádzkareň otvorená v rámci prevádzkového času určeného týmto VZN.
6. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach
prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzkarni po uplynutí prevádzkového času.
7. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v prevádzkarni možno povoliť výlučne z dôvodu konania:
a) mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (svadba, rodinná oslava, a pod.),
b) z dôvodu konania nepravidelnej akcie s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (koncert,
diskotéka,...).
8. Obec v prípade, že jednorazovému predĺženiu prevádzkovej doby podľa bodu 7. tohto článku tohto
VZN nebránia žiadne prekážky pri výkone samosprávy, vydá potvrdenie o skutočnosti, že uvedené
predĺženie prevádzkovej doby berie na vedomie a súhlasí s ním.

Článok III
Všeobecné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ písomne oznámi obci otvorenie prevádzkarne, určenie prevádzkovej doby svojej
prevádzkarne najneskôr 10 dní pred zahájením činnosti prevádzkarne; v prípade zmeny prevádzkových
hodín prevádzkovej doby prevádzkarne najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny.
2. Obec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby v
rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie prevádzkovej doby podnikateľom bude nad rámec
rozsahu ustanoveným týmto VZN, obec vydá oznámenie o určení maximálne prípustného rozpätia
prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN.

3. 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.
4. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkareň zvonka označiť údajmi podľa osobitného predpisu, ďalej je
povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa tohto
VZN.
5. Prevádzkarne otvorené po 22.00 hod. sú povinné zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného
pokoja a verejného poriadku v dôsledku činnosti prevádzkarne, najmä hlukom a neprimeraným hlasným
a lebo hlasovým zvukovým prejavom.
6. Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkového času z dôvodu konania mimoriadnej, prípadne
nepravidelnej akcie v prevádzkarni je potrebné obci nahlásiť minimálne 5 dní pred konaním akcie.
Podnikateľ je povinný informovať ostatných zákazníkov na vchodových dverách o konaní akcie, resp. o
uzavretí prevádzkarne pre verejnosť.
Článok IV
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce Podskalie
2. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné podľa osobitných predpisov.
Článok V
Prechodné ustanovenia
1. V prípade, ak podnikateľ nemá pre prevádzkareň obchodu alebo prevádzkareň služieb stanovený
prevádzkový čas v rozsahu prevádzkového času určeného v Článku II tohto VZN, je povinný v
lehote 30 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN vykonať úpravu tohto
prevádzkového času podľa tohto VZN, a to tak, ako keby zriaďoval alebo otváral novú
prevádzkareň.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN č. 1/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Podskalie
dňa 15. 06. 2020
2. Toto VZN č. 1/2020 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Podskalie dňa 12. 6. 2020
3. Toto VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce
Podskalie, t. j. dňa 01. 07. 2020

Zuzana Dočekalová
starostka obce

