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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 13x 
písm., c) zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Slopná a sankcie za porušenie tohto VZN.  
 
 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 15 

 

 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 13x písm., c) zákona NR 

SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Slopná, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Slopná (ďalej len "nariadenie"). 

 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

1) Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri 

podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie  

(ďalej len "podnikatelia") na území obce Slopná. 

2) Toto nariadenie sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na 

základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov alebo 

podľa osobitných predpisov.
1
. 

 

 

Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 

Stavbu určenú na prevádzku služieb a predaja pre podnikateľskú činnosť právnickej alebo 

fyzickej osoby možno užívať len po vydaní kolaudačného rozhodnutia a na účel určený v 

kolaudačnom rozhodnutí, príp. v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby vyžadujú 

rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Obec sa k umiestneniu prevádzky 

vyjadruje v rámci stavebného konania.  

 

 

Čl. 3 

Kategórie a pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
Obec Slopná delí obchody a prevádzky služieb na území obce pre účely tohto nariadenia na 

nižšie uvedené kategórie /pre existujúce a tiež platí pre novovytvorené prevádzky/ a zároveň 

určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb takto: 

 

 kategória č. 1  

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

 začiatok koniec 

maloobchod v predajni okrem 

maloobchodu uvedeného v 2. 

kategórii 

najskôr od 05:30 hod. najneskôr do 22:00 hod 

 

 kategória č. 2 

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

 začiatok koniec 

hypermarkety, večierky, čerpacie 

stanice pohonných hmôt  
bez obmedzenia bez obmedzenia 

 kategória č. 3 

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

                                                 
1
 napr. zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
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 začiatok koniec 

služby (napr. opravovne, 

kozmetika, pedikúra, manikúra, 

kaderníctvo, holičstvo, fitnes, 

a pod.) 

najskôr od 06:00 hod. najneskôr do 22:00 hod. 

 

 kategória č. 4 

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

 začiatok koniec 

prevádzky reštauračné a 

stravovacie 
najskôr od 06:00 hod. najneskôr do 23:00 hod. 

 

 kategória č. 5 

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

 začiatok koniec 

príležitostný sezónny ambulantný 

stánok prevádzok reštauračných a 

stravovacích zariadení pri 

obecnom úrade 

najskôr od 06:00 hod. najneskôr do 01:00 hod. 

 

 kategória č. 6 

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

 začiatok koniec 

prevádzky spoločensko-

zábavného charakteru (napr. bary, 

discokluby, nočné kluby, herne a 

iné) 

najskôr od 08:00 hod. najneskôr do 22:00 hod. 

V nočnom čase medzi 22:00 hod. - do 06:00 hod. uvedené zariadenia sa môžu 

prevádzkovať za predpokladu, že hluk zo zariadení a hluk z verejnej produkcie hudby 

neprekročia najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a bude 

zamedzený prenos vibrácií na fyzické osoby stanovené osobitným predpisom.
2
  

Nariadenie rovnako platí aj pri organizovaní zábavy, plesu alebo svadby. 

 

 kategória č. 7 

Charakteristika: Čas predaja, čas prevádzky: 

 začiatok koniec 

neštátne zdravotnícke zariadenia najskôr od 06:00 hod. najneskôr do 22:00 hod. 

Ukončenie času prevádzky sa nevzťahuje na pohotovostné služby. Ordinačné hodiny 

pre jednotlivé neštátne zdravotnícke zariadenie schvaľuje obec na základe žiadosti 

príslušného neštátneho zdravotníckeho zariadenia. 

 

 

 

Čl. 4 

Spoločné ustanovenia 

1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta, vykonáva starosta obce, 

poverení zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich 

                                                 
2
 zákon č. 272/1994 Z.z, o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
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právomocí daných zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a polícia. 

2) Podnikatelia podnikajúci na území obce Slopná sú povinní na vyzvanie kontrolného 

orgánu preukázať sa platným dokladom, ktorý ho oprávňuje na podnikanie, ako aj 

dokladmi súvisiacimi s udelením výnimky o dodržiavaní času predaja a času prevádzky 

služieb vydanej primátorom mesta na príslušnú prevádzku.  

  

 

Čl. 5 

Sankcie 

Za porušenie tohto nariadenia môže obec Slopná podľa § 13 ods.9 písm. a/ zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu vo výške 

165,96 €.  
  

 

Čl. 6 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1) Rozhodnutia o určení prevádzkovej doby vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto 

nariadenia sú neplatné.  

2) Toto nariadenie bolo schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č. 29/2011 zo dňa 

20.5.2011 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Slopná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Slopnej dňa 23.5.2011 

 

 

 

____________________ 

Mgr. Eva Košaríková 

starostka obce 

 


