
 Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre katastrálne územie 

obce Liptovský Peter: 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

číslo 4/2019 

 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

NÁVRH 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

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

1) Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky  služieb na území obce 

2) Povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určení  času predaja 

     

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

1. Pre účely tohto VZN sa rozumie: 

Služby – poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava tovaru, ubytovacie služby, iné práce a 

výkony na uspokojenie ďalších potrieb obyvateľov 

Prevádzka – priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre 

styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi. Do tejto kategórie patria aj pohostinské zariadenia, 

hostince, bary, kluby a zariadenia podobného typu 

Podnikateľ(ďalej len prevádzkovateľ)  

- osoba zapísaná v obchodnom registri1), 

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
2)

 

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

osobitných predpisov 

- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predpisu. 

 

Prevádzková doba – čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 

príslušnej obchodnej komodity, alebo k poskytovaniu služieb 

Nočný čas – sa pre účely tohto VZN považuje čas od 22,00 h do 6,00 h 

Rušenie nočného pokoja – šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase 

 

 

Čl. 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb 

 

1. Všeobecná prevádzková doba  je v dňoch pondelok až nedeľu od 7,00 h do 22,00 h. 

V prevádzkach s pohostinskou činnosťou, ktoré sa nachádzajú v obytnej zóne, sa určuje 

prevádzková doba v pracovných dňoch a v dňoch predchádzajúcich pracovným dňom od 

7,00 h do 22,00 h, v dňoch predchádzajúcich pracovnému voľnu od 7,00 h do 24,00 h. 

Prevádzka letnej terasy je obmedzená vo všetky dni do 22,00 h. 

2. Neobmedzená prevádzková doba sa určuje v prevádzkach poskytujúcich služby 

prechodného ubytovania. 

3. V prípade usporiadania spoločenskej akcie pre uzavretú spoločnosť presahujúcej povolenú 

prevádzkovú dobu, je prevádzkovateľ povinný žiadať od obce súhlas na predĺženie 

prevádzkovej doby minimálne 5 dní pred konaním akcie. Spoločenskú akciu bude možné 



uskutočniť len v dňoch predchádzajúcich pracovnému voľnu (piatok, sobota) a pracovnému 

pokoju (nedeľa, sviatok) v uzavretých priestoroch prevádzky. 

 

Čl. 4 

Kontrola dodržiavanie nariadenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva starostka alebo ňou poverení zamestnanci 

obce a poslanci obecného zastupiteľstva na základe písomného poverenia. 

2. Za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na 

podnikanie môže obec uložiť pokutu podľa § 13, ods. 9a) a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení vznp. až do výšky  6 638,00 Eur. 

 

Čl. 5 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1. Prevádzkovateľ si sám určí prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 

VZN a takto určený prevádzkový čas je povinný dodržiavať. 

2. Oznámenie o jednorázovom predĺžení prevádzkovej doby je prevádzkovateľ povinný 

doručiť najmenej dva pracovné dni pred konaním akcie. 

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzke nedochádzalo k rušeniu nočného 

pokoja. 

4. Prevádzkovateľ je povinný upraviť prevádzkovú dobu prevádzky  do 30 dní od 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

5. V prípade, že prevádzka má zriadené sezónne exteriérové posedenie (letná terasa), môže ho 

prevádzkovateľ prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby prevádzky, resp. v zmysle 

Čl. 3 bod 1. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh  VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Liptovský Peter bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce Liptovský Peter dňa 07. 06. 2019 a zvesený dňa ........................ 

2. Toto VZN bolo  prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre dňa  

..................................., ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na 

prijatie VZN minimálne 3/5 väčšina prítomných poslancov.  

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre. 

 

 

 

V Liptovskom Petre....................... 

 

          Ing. Anna Papajová v.r. 

         starostka 

 

 
1)§ 27 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
2)§ 10 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 



 

 


