
    

 

Obec Mokrá Lúka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) 

bod 3. a v súlade s § 4 ods.3 písm. i)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a    

 

 

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  N ARIADENIE 
 

č. 1/2023 

 
o  pravidlách času predaja v  obchode  a  času prevádzky  

s lužieb  na území obce  Mokrá  Lúka  
  

§ 1 

Úvodné  ustanovenia 

  

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) 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 Mokrá Lúka (ďalej len „obec“). 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb podnikateľmi 

na trhoviskách v obci, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá vo všeobecne 

záväznom nariadení obce o trhoviskách (trhovom poriadku). 

  

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na ktorú bolo príslušným stavebným 

úradom vydané právoplatne rozhodnutie o udelení užívania na obchod a služby.  

 

(2) Podnikateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského zákona, zapísaná v obchodnom 

registri, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov.  

 

(3) Podnikateľom je fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predpisu.  

 

(4) Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú 

činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.  

 

(5) Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.  



    

(6) Nočný pokoj je čas od 22,00 h do 06,00 h. Ide o časový úsek vyhradený pre zabezpečenie 

nerušeného nočného pokoja a zdravého odpočinku obyvateľov obce.  

 

(7) Rušenie nočného pokoja je šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase.  

 

(8) Za nočný čas sa pre účely tohto VZN považuje čas medzi 22,00 hod. a 06,00 hod.  

 

(9) Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinnosti a limitov 

stanovených osobitným predpisom¹.  

 

(10) Spoločenské podujatie, uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v 

prevádzke na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, 

prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr. svadba, 

promócia, ples, školská zábava, zábava, kar, posedenia pri iných rôznych príležitostiach a iné). 

 
1 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z. 

 

 

§ 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

  

(1) Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne: 

 

a)  - pre druh  prevádzky: prevádzky s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru 

a prevádzkarne poskytujúce služby v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

 

b) - pre druh služby: prevádzky poskytujúce pohostinné služby na území obce v časovom 

rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

 

c) V prípade konania spoločenského podujatia, zmeny času predaja tovaru alebo v prípade zmeny 

času poskytovania pohostinských služieb je prevádzkovateľ povinný písomne najneskôr 7 dní 

pred konaním podujatia, zmeny času predaja tovaru alebo zmeny času poskytovania 

pohostinských služieb požiadať o povolenie prostredníctvom podateľne Obecného úradu v 

Mokrej Lúke. V žiadosti uvedie miesto, dátum, čas a formu konania spoločenského podujatia 

resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia jej adresu a telefónne 

číslo. ( viď príloha tohto VZN) 

 

d) Výnimky sa posudzujú vždy individuálne na základe písomnej žiadosti a udeľujú sa 

samostatne na jednotlivé akcie osobitne. 

 

§ 4   

Orgány dozoru a sankcie  

 

(1) Toto nariadenie je záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú 

činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby na území obce Mokrá Lúka.  

 



    

(2) Dodržiavanie ustanovení tohoto záväzného nariadenia sú oprávnení kontrolovať:   

 - starosta obce Mokrá Lúka,  

 - poslanci Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke,  

 - poverení zamestnanci  obce Mokrá Lúka.  

 

(3) Za porušenie tohoto nariadenia môže obec právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 

podnikanie uložiť pokutu v zmysle ustanovení § 27b a nasled. zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení alebo v zmysle ustanovenia § 46 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v platnom znení.  

§ 5 

Osobitné ustanovenia 

  

(1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Mokrá Lúka sú 

oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia 

určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby.  

 

 

§  6   

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Mokrá Lúka dňa 

…........................ 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom …......… . 

 

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Mokrej Lúke.  

 

 

  

V Mokrej Lúke dňa ............                                                                                                               

 

 

_____________________ 

MVDr. Juraj Gallo 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                                           . 
(prevádzkovateľ – obchodné meno, IČO, sídlo)  

 

 

 

        Obec Mokrá Lúka 

        Obecný úrad Mokrá Lúka 2 

        05001 Mokrá Lúka 

 

 

Vec: ŽIADOSŤ O ZMENU ČASU PREVÁDZKY 

 

Prevádzkovateľ 

................................................................................................................................. 

 

 

Vás týmto žiadam o zmenu času prevádzky v zariadení 

................................................................................................................................. 

dňa ............................................ od – do .......................................... hod.  

 

Jedná sa o akciu 

.................................................................................................................................
(forma konania spoločenského podujatia)  
 

Kontaktná osoba zodpovedná za organizovanie podujatia 

.................................................................................................................................
(meno a priezvisko)  
 

Adresa kontaktnej osoby 

.................................................................................................................................

Telefónne číslo kontaktnej osoby 

.................................................................................................................................  
 

 

 

 

V ............................. dňa ............................ Podpis a pečiatka 
 


