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Obecné zastupiteľstvo obce Krušovce na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 

ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

v y d á v a   toto  

 

 

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 
č. 6/2019 

 

o  pravidlách času predaja v  obchode  a  času prevádzky  

s lužieb  na  území obce  Krušovce  
  

§ 1 

Úvodné  ustanovenia 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá 

určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov 

a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Krušovce (ďalej len „obec“). 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 
 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

 

(1)  prevádzkou - priestor, v ktorom sa vykonáva podnikateľská činnosť a ktorý je určený 

pre styk so zákazníkmi, 

 

(2)  prevádzkovou dobou - rozsah času predaja a rozsah času poskytovania služieb v 

prevádzkach, 

 

(3)  priestorovým uzavretím - uzavretie miestností, z ktorých prevádzka pozostáva 

(zatvorenie vonkajších dverí a okien), 

 

(4)  prevádzkou - ktorá má preukázateľne zabezpečené priestory proti vibráciám a hluku,  

prevádzka, ktorá protokolom o meraní hluku vyhotovenom Úradom verejného zdravotníctva, 

resp. odborne spôsobilou osobou preukáže, že počas prevádzky v hodinách od 24:00 do 4:00 

nespôsobuje prekračovanie prípustných hodnôt hluku v súlade s osobitným predpisom 
(Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí), 

 

(5)  exteriérovým sedením - vonkajšia prevádzka pohostinských služieb (mimo 

uzatvoreného priestoru prevádzky), 



 

(6)  prevádzkou poskytujúcou služby pre uzavretú spoločnosť prevádzka sprístupnená len 

pre pozvaný a presne vymedzený okruh osôb bez možnosti vstupu iným osobám (napr. 

vyhradená miestnosť, zabezpečená kontrola osôb pri vstupe do prevádzky), ktoré nie sú 

súčasťou tejto súkromnej akcie (napr. svadby, rodinné oslavy); nepatria tu diskotéky, ani 

akcie, u ktorých sa pri vstupe návštevníkov vyberá vstupné alebo iný obdobný poplatok, 

 

 

 § 3 

Všeobecná prevádzková doba 

 

Za účelom zabezpečenia zásobovania obyvateľov obce a poskytovania služieb obyvateľom 

obce sa určuje všeobecná prevádzková doba pre obchodné prevádzky a prevádzky služieb v 

časovom rozmedzí od 6:00 do 22:00 hod. 

 

§ 4 

Osobitná prevádzková doba 

 

(1)  S ohľadom na osobitosti niektorých obchodných prevádzok a prevádzok služieb sa 

odchýlne od všeobecnej prevádzkovej doby určuje v konkrétnych typoch prevádzok 

prevádzková doba nasledovne: 

 

a) v prevádzkach, ako sú: potraviny, pekáreň, predajne rozličného tovaru, bufety, 

predajne textilu, drogérie, ovocia a zeleniny, novinové stánky, lekárne, obchodné 

centrá: pondelok – nedeľa od 6:00 do 22:00 hod. 

 

b) v prevádzkach, ako sú: kaderníctvo, holičstvo, krajčírstvo, kozmetika, masáže, 

autoservis, autobazár, záhradníctvo, záhradnícka technika, a iné služby: pondelok – 

sobota od 6:00 do 22:00 hod. 

 

c) v prevádzkach, ako sú: pohostinstvá, reštaurácie, pizzerie, kaviarne, vinárne: 

pondelok – nedeľa od 7:00 do 24:00 hod., ak sú tieto prevádzky po 22:00 priestorovo 

uzavreté, bez hudobnej produkcie mimo prevádzky a bez exteriérového sedenia po 

22:00 hod. 

 

(2) V kultúrnohistorickom centre obce sa vzhľadom na osobité postavenie, význam 

daného územia a regulatívov schválenej Územnoplánovacej dokumentácie Obecným 

zastupiteľstvom č. 2/2009 dňa 6. apríla 2009 (Všeobecné záväzné nariadenie obce Krušovce, 

ktorým sa schvaľuje Územný plán obce č. 4/2009 zo dňa 6. apríla 2009) určuje v konkrétnych 

typoch prevádzok odlišne od ods. 1  písm. a, b, c. prevádzková doba pre pohostinské 

zariadenia, reštauráciu, pizzeriu a pod.: pondelok – nedeľa od 7:00 hod. do 24:00 hod. ak sú 

tieto prevádzky po 22:00 priestorovo uzavreté, bez hudobnej produkcie mimo prevádzky  

a bez exteriérového sedenia po 22:00 hod. Iné služby ako autoservis, predajne rozličného 

typu, pošta, kaderníctvo: pondelok – sobota 6:00 – 22:00 hod. 

 

(3)  Prevádzková doba nie je obmedzená v nasledujúcich typoch prevádzok:  

 

- v ubytovacích zariadeniach. 

 



(4) Otváracie a zatváracie hodiny a teda individuálnu prevádzkovú dobu si určuje každý 

prevádzkovateľ všetkých vyššie uvedených služieb samostatne, výlučne však v rámci času 

predaja v obchode a času prevádzky iných služieb určeného v odseku 1 a 2 vzťahujúce sa na 

prevádzkovú činnosť. Takto určenú prevádzkovú dobu prevádzkovateľ ohlási obci písomne 

najneskôr 15 dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo najneskôr 15 dní pred zmenou 

prevádzkovej doby prevádzkarne. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré 

podnikajú na území obce Krušovce sú povinné najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania 

prevádzky túto skutočnosť písomne oznámiť obci. 

 

 

§ 5 

Jednorazové určenie času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb 

 
(1)  Jednorazové určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky iných služieb mimo 

rámca času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb podľa § 4 ods. 1, 2 nariadenia 

alebo mimo ohlásenej individuálnej prevádzkovej doby podľa § 4 ods. 4 nariadenia, je možné  

výlučne z dôvodu:  

 

a) konania mimoriadnej akcie alebo neverejného podujatia pre uzavretú spoločnosť napr. 

svadby, rodinné oslavy, firemné večierky, stužkové slávnosti a pod./  

b) konania nepravidelnej verejnej akcie či podujatia /diskotéka, festival, tanečná zábava a 

pod./  

 

(2)  Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť obci písomne každé jednorazové predĺženie 

individuálnej prevádzkovej doby najneskôr 7 dní pred plánovaným dňom konania akcie či 

podujatia podľa odseku 1, pričom v oznámení je povinný nezameniteľne špecifikovať dôvod 

jednorazového predĺženia individuálnej prevádzkovej doby. Rovnako je prevádzkovateľ 

povinný oznámiť obci vopred akúkoľvek inú jednorazovú zmenu individuálnej prevádzkovej 

doby prevádzkarne.  

 

(3)  V prípade, že jednorazovému predĺženiu individuálnej prevádzkovej doby nebránia 

žiadne prekážky, pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce, vydá obec prevádzkovateľov i 

potvrdenie o tom, že jednorazové predĺženie prevádzkovej doby berie na vedomie a súhlasí s 

ním.  

 

§ 6 

Pôsobnosť 

 

Toto nariadenie platí na celom území obce Krušovce.  

 

 

§ 7 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 
(1)  Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonávajú starosta 

obce, poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a poverení zamestnanci 

obecného úradu.  

 



(2)  Za porušenie tohto nariadenia možno v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- €.  

 

(3)  Za porušenie tohto nariadenia môže starosta obce právnickej alebo fyzickej osobe 

oprávnenej na podnikanie v súlade s § 13 ods. 9 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.  

 

 

§ 8 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1)  Každý prevádzkovateľ predajne alebo inej prevádzkarne je povinný upraviť 

individuálnu prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne v súlade s týmto nariadením do 30 dní 

odo dňa jeho účinnosti.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 

Krušovce na svojom II. zasadnutí dňa 7. júna 2019, Uznesením č. 53/2019.  

 

(3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 

vyhlásenia.  

 

(4)  Akékoľvek zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Krušovce.  

 

 

 

  

V Krušovciach, dňa 7. júna 2019                                                                                                              

 

 

_____________________ 

         PaedDr. Martin Zdychavský 

starosta obce 

 
 


