
 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hvozdnica  č.6/2014 
 

o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb na 

území Obce Hvozdnica na kalendárny rok 2015.  

 

 Obecné zastupiteľstvo vo Hvozdnici podľa § 6, ods.1 a § 4, ods.3, písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Hvozdnica, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchodných 

prevádzkach a času prevádzok sluţieb na území Obce Hvozdnica (ďalej len nariadenie). 

 §1  

Účel nariadenia  

1. Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok 

sluţieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkach podnikateľov na území Obce 

Hvozdnica. Nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické osoby - podnikateľov a právnické 

osoby, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom 

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

znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov, napr. zákon č. 277/1994 Z.z. 

o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

2. Prevádzkou sa podľa tohto nariadenia rozumie nebytový priestor, v ktorom sa 

podnikateľská činnosť vykonáva a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi.  

      Obec môţe ţiadať o súhlas susedov ak ide o prevádzku v rodinných domoch alebo v 

blízkosti rodinných domov, stanovisko, vyjadrenie, súhlas príslušných orgánov štátnej správy, 

štátneho odborného dozoru  v záujme ochrany zdravých ţivotných podmienok, zdravého 

spôsobu ţivota a ochrany ţivotného prostredia. 

Obec nevydá súhlasné stanovisko ak by prevádzkou bolo ohrozované ţivotné prostredie alebo 

porušovaný verejný poriadok a iné právne predpisy(bezpečnosť, prašnosť ,hlučnosť, ochrana 

mladistvých...) 

§2  

Stanovenie času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb  

1. Všeobecný čas predaja v obchodných prevádzkach a všeobecný čas prevádzok sluţieb na 

území Obce Hvozdnica sa stanovuje od 06,00 do 22,00 hod. V rámci tohto času si 

podnikateľský subjekt (ďalej len prevádzkovateľ) sám stanoví prevádzkový čas pre kaţdú 

svoju prevádzku.  

2. Čas predaja v obchodných prevádzkach alebo čas prevádzok sluţieb (prevádzkový čas) je 

prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Obci Hvozdnica (ďalej len obec) prostredníctvom 

podateľne na obecnom úrade vo Hvozdnici (ďalej len obecný úrad) a to najneskôr 7 dní pred 

začatím činnosti prevádzky alebo pri vykonaní zmeny prevádzkového času.  

3. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:  

    a) názov a adresu prevádzky,  

    b) dátum začatia činnosti prevádzky, resp. dátum zmeny prevádzkového času,  

    c) sortiment predaja, resp. poskytované sluţby,  

    d) čas predaja v obchodnej prevádzke, resp. čas prevádzky sluţieb (prevádzkový čas),  

    e) obchodné meno podnikateľského subjektu, prevádzkovateľa  

    f) sídlo alebo miesto podnikania podnikateľského subjektu, prevádzkovateľa  

4. K oznámeniu podnikateľský subjekt, prevádzkovateľ priloţí: 

    a) kópiu ţivnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu    

        oprávňujúceho vykonávanie podnikateľskej činnosti, 

    b) doklad o vlastníctve alebo nájme, resp. podnájme nebytového priestoru; ak je nebytový    

         priestor v podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manţelov aj písomný   



         súhlas ostatných spoluvlastníkov  

    c) ak sa v nebytových priestoroch ţiadaný alebo podobný predmet podnikateľskej činnosti   

        v minulosti nevykonával i doklad, ţe predmetný nebytový priestor stavebno - technicky   

        vyhovuje vykonávanej podnikateľskej činnosti (kolaudačné rozhodnutie, resp.   

        rozhodnutie o zmene v uţívaní stavby, vydávané podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení   

        neskorších predpisov - stavebný zákon).  

5. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môţe svoju prevádzku na území obce 

prevádzkovať v čase od 06,00 hod. do 22,00 hod. bez obmedzenia.  

6. Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môţe svoju prevádzku na území mesta s 

predmetom vykonávanej podnikateľskej činnosti:  

    a) čerpacie stanice pohonných hmôt  

    b) pohotovostné sluţby v zdravotníctve,  

    c) ubytovacie sluţby, 

prevádzkovať 24 hodín bez obmedzenia.   

7. Po 22,00 hod. môţe podnikateľský subjekt, prevádzkovateľ, predávať tovar, resp. 

poskytovať sluţby, vo svojich prevádzkach na území  obce len na základe povolenia obce. K 

ţiadosti o vydanie povolenia je potrebné priloţiť doklady uvedené v § 2, ods.4, pričom 

samotná ţiadosť musí obsahovať náleţitosti uvedené v § 2, ods.3 tohto nariadenia. Ţiadosť 

podáva prevádzkovateľ obci najneskôr 30 dní pred poţadovanou účinnosťou.  

8. V prípade pohostinských, reštauračných prevádzok s časom predaja po 22,00 hod. vydáva 

obec povolenie času predaja na dobu určitú - 2 mesiace (skúšobná doba) a aţ po jej uplynutí, 

v prípade bezproblémového chodu takejto prevádzky, resp. po splnení príp. podmienok 

daných v povolení sa povolenie zmení na dobu neurčitú.  

9. Povolenie na predajný čas, resp. prevádzkový čas po 22,00 hod., vydáva Obec Hvozdnica - 

starosta, po prerokovaní príslušnej ţiadosti obecným zastupiteľstvom Obce Hvozdnica  a jeho 

následnom odporučení. V prípade, ak vplyvom uţ existujúcej prevádzky, s povoleným 

prevádzkovým časom po 22,00 hod., dochádza k rušeniu nočného pokoja občanov, k 

porušovaniu verejného poriadku, k poškodzovaniu ţivotného prostredia a pod., môţe Obec 

Hvozdnica - starosta, tento prevádzkový čas upraviť, skrátiť a to po prerokovaní dôvodu 

úpravy obecným zastupiteľstvom a jeho následnom odporúčaním.  

10. Pri jedno rázovej úprave - predĺţení prevádzkového času po 22,00 hod. a to z dôvodov 

konania svadby, stuţkovej slávnosti, koncertu, tanečnej zábavy a pod. podáva obci 

prevádzkovateľ písomnú ţiadosť a to najneskôr 5 dní pred konaním samotnej akcie. Povolenie 

vydáva Obec Hvozdnica – starosta ( bez predchádzajúceho prerokovania obecným 

zastupiteľstvom ).  

11. Pri dočasnom uzavretí prevádzky je prevádzkovateľ povinný na mieste, kde je vyvesený 

prevádzkový čas, označiť začiatok a koniec uzavretia a to najneskôr 24 hodín pred dočasným 

uzavretím prevádzky za predpokladu, ţe táto bude uzavretá dlhšie ako 1 deň.  

12. Pri zrušení prevádzky je prevádzkovateľ povinný písomne informovať obec ( obecný 

úrad) najneskôr 7 dní pred jej zrušením o skutočnostiach, kde a kto je povinný vyrovnať 

prípadné záväzky (reklamácie a pod.) vyplývajúce z podnikateľskej činnosti tejto prevádzky.  

§3  

Kontrolná činnosť a sankcie  
1. Kontrolnú činnosť nad dodrţiavaním tohto nariadenia vykonávajú:  

    a) poslanci Obecného zastupiteľstva vo Hvozdnici, 

    b) zamestnanci  a starosta obce. 

2. Podnikateľské subjekty, prevádzkovatelia podnikajúci vo svojich prevádzkach na území 

obce sú povinní na vyzvanie kontrolného orgánu preukázať sa platným dokladom 

oprávňujúcim na podnikanie, ako aj dokladom - povolením obce na prevádzkový čas po 22,00 

hod., pokiaľ takýto prevádzkový čas realizujú. 



 3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môţe Obec Hvozdnica - starosta uloţiť fyzickej 

osobe oprávnenej na podnikanie alebo právnickej osobe (vykonávajúcej podnikateľskú 

činnosť) pokutu do výšky 6.638,78 EUR. Taktieţ obec môţe dať pri porušovaní ustanovení 

tohto nariadenia podnet na miestne príslušný ţivnostenský úrad na pozastavenie, resp. 

zrušenie ţivnostenského oprávnenia.  

 

§4  

Záverečné ustanovenia  
1. Pravidlá času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok sluţieb uvedené v 

§ 2 tohto nariadenia sa nevzťahujú na ambulantný predaj, podomový predaj, predaj na 

obecnom trhovisku vo Hvozdnici a príleţitostné trhy ( Javornícke ozveny, hodové 

slávnosti a pod. ) .  

2. Povolenia o určení času predaja a času prevádzky sluţieb vydané obcou pred 

účinnosťou tohto nariadenia zostávajú naďalej v platnosti.   

Obecné zastupiteľstvo obce Hvozdnica sa na tomto VZN o pravidlách času predaja 

v obchodných prevádzkach a času prevádzok sluţieb na území Obce Hvozdnica na rok 

2015 uznieslo dňa  12.12. 2014 č. uznesenia 10/2014. 

 

 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.1.2015 

 

 

  

                                                                                       Ing. Martin Šimún 

                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 15.12.2014 

Zvesené:    31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


