
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

    Obce Stožok 
č. 7/2011 

o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Stožok 

 
Obec Stožok na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. d) a i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších zmien a 
doplnkov, a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 
v y d á v a  

toto všeobecne záväzné nariadenie o 
 

podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce Stožok. 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Účel nariadenia 

 
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 (ďalej len „podnikateľ“). 

2. Obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a 
ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, 
stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb 
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné 
stanoviská k investičnej činnosti v obci a určuje nariadením pravidlá času 
predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská. 

3. Toto VZN sa nevzťahuje na úpravu predaja tovaru, poskytovania služieb 
a úpravu prevádzkového času na trhových miestach. 
 

Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
Pre účely tohto VZN sa rozumie: 

1. Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor 
súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie 
určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. 

2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká 
na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe 
iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická 
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 
podľa osobitného predpisu. 
 



3. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni 
4. Nočný pokoj je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. Jedná sa o časový úsek 

dňa, vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a 
odpočinku obyvateľov obce, a to najmä na ochranu obyvateľov obce pred 
hlukom, svetlom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom. 

5. Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, 
reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo 
koncertné vystúpenie, spev. 

6. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

7. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne 
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom 
dosiahnutia zisku. 

8. Mimoriadnou a neverejnou akciou sa rozumie podujatie určene pre skupinu 
osôb, ktorá sa zdržuje v prevádzke, na základe pozvania, povolenia, alebo so 
súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), 
pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr.svadba), 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti 

 
1. Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný: 
a) oznámiť Obci Stožok zriadenie alebo umiestnenie prevádzkarne na území 

obce a oznámiť prevádzkový čas prevádzkarne v prípade jej prevádzkovania v 
čase od 06.00 hod. do 22.00 hod. za podmienok ustanovených týmto VZN, 

b) požiadať Obec Stožok o vydanie rozhodnutia k prevádzkovému času v 
prípade výkonu podnikateľskej činnosti v prevádzkarni po 22.00 hod. za 
podmienok ustanovených týmto VZN, 

2. Oznámenie o zriadení alebo umiestnení prevádzkarne, resp. žiadosť o 
vydanie rozhodnutia podľa čl. 1 bod 1 tejto časti VZN je podnikateľ povinný 
urobiť písomne v súlade s ustanoveniami tohto VZN. 

3. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne: 
a) bol dodržiavaný určený prevádzkový čas, 
b) nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja a verejného poriadku priamym 

dôsledkom činnosti prevádzkarne. Hluk zo zariadení poskytujúcich služby 
obyvateľstvu nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty ustanovené 
osobitným právnym predpisom pre denný a nočný čas. Za nočný čas sa 
považuje čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. 

4. Podnikateľ je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti prispôsobiť 
činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po povolenom prevádzkovom 
čase nezdržiavali v prevádzkarni. 

5. Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie (zrušenie) činnosti 
prevádzkarne Obci Stožok najneskôr do 15 dní odo dňa jej zrušenia. 

 
 
 
 



Článok 2 
Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti 

 
1. Obec Stožok vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie 

k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a 
k umiestneniu prevádzkarne na území obce, ak tak ustanovuje osobitný 
predpis ( napr. zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 
zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a iné). 

 
TRETIA ČASŤ 

USTANOVENIA O PREVÁDZKOVOM ČASE PREDAJA V OBCHODE 
A PREVÁDZKOVOM ČASE SLUŽIEB 

Článok 1 
Všeobecný prevádzkový čas 

 
1. Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkárňach s predajom tovaru a 

v prevádzkárňach poskytujúcich služby je určený v dňoch pondelok až nedeľa 
časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod (ďalej len „všeobecný prevádzkový 
čas“). 

2. Prevádzkovateľ môže na území Obce Stožok prevádzkovať prevádzkareň 
v dobe všeobecného prevádzkového času bez obmedzenia prevádzkového 
času. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľský subjekt 
stanoví prevádzkový čas pre každú svoju prevádzkareň. 

3. Podnikateľ je povinný oznámiť písomne Obci Stožok všeobecný prevádzkový 
čas, prípadne zmenu všeobecného prevádzkového času v už zriadenej 
prevádzkarni, a to najneskôr 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne, resp. 
pred vykonaním zmeny prevádzkového času prevádzkarne. 

4. K písomnému oznámeniu všeobecného prevádzkového času podnikateľ 
priloží: 
a)doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, v ktorej je prevádzkareň zriadená alebo 
doklad osvedčujúci právo podnikateľa nehnuteľnosť za účelom zriadenia 
prevádzkarne užívať 
b) oprávnenie na podnikanie, fotokópiu výpisu z Obchodného registra, resp. 
živnostenský list 
c) kladný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Zvolene 
d)doklad preukazujúci zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu 
prevádzkarne, 

5. K oznámeniu o všeobecnom prevádzkovom čase, resp. k jeho zmene obec 
vydáva rozhodnutie. Ak oznámenie všeobecného prevádzkového času 
prevádzkarne alebo jeho zmena nie je svojim určením v súlade s týmto VZN, 
Obec Stožok písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie oznámeného 
všeobecného prevádzkového času, resp. jeho zmeny a oboznámi podnikateľa 
s podmienkami pre určenie všeobecného prevádzkového času stanovenými v 
tomto VZN. 

 
 
 
 
 



Článok 2 
Nočný prevádzkový čas 

 
1. V čase po 22.00 hod. až do 06.00 hod. (ďalej len „nočný prevádzkový čas“) 

môže podnikateľ prevádzkovať prevádzkáreň  na základe vydaného 
rozhodnutia Obce Stožok. 

 
2. Podnikateľ je povinný písomne požiadať Obec Stožok o vydanie rozhodnutia 

o povolení nočného prevádzkového času, prípadne na zmenu nočného 
prevádzkového času najneskôr 15 dní pred otvorením prevádzkarne, alebo 
pred uskutočnením zmeny nočného prevádzkového času prevádzkarne. 

3. K písomnej žiadosti o schválenie nočného prevádzkového času podnikateľ 
priloží: 
a)doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, v ktorej je prevádzkareň zriadená alebo 
doklad osvedčujúci právo podnikateľa nehnuteľnosť za účelom zriadenia 
prevádzkarne užívať 
b) oprávnenie na podnikanie, fotokópiu výpisu z Obchodného registra, resp. 
živnostenský list 
c) kladný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo 
Zvolene 
d)doklad preukazujúci zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu 
prevádzkarne, 
 

4. Obec Stožok vydá rozhodnutie k nočnému prevádzkovému času po posúdení 
žiadosti a doložení požadovaných dokladov v zmysle čl. 2, ods. 3, tejto časti 
VZN. 

 
 

Článok 3 
Osobitné určenie prevádzkového času 

 
Podnikateľ je povinný písomne požiadať Obec Stožok o jednorázové predĺženie 
všeobecného prevádzkového času: 
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie alebo 
b) z dôvodu konania jednorázového verejného podujatia s posluchovou hudbou 
alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.) 
2. Podnikateľ je povinný požiadať o jednorázové predĺženie všeobecného 
prevádzkového času najneskôr 7 dní pred konaním podujatia s určením dôvodu 
jednorázového predĺženia prevádzkového času a predpokladaného času ukončenia 
podujatia. 
3. Obec Stožok vydá povolenie k jednorázovému predĺženiu všeobecného 
prevádzkového času, ak takýmto predĺžením všeobecného prevádzkového času 
nedôjde k ohrozeniu alebo narušeniu nočného pokoja a verejného poriadku. 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Úprava prevádzkového času 

 



V prípade opodstatnených sťažností na závažné a preukázané opakované 
narušovanie nočného pokoja a verejného poriadku v obci činnosťou prevádzkarne 
ako aj v prípade opakovaného nedodržiavania určeného nočného prevádzkového 
času Obec Stožok v záujme dodržiavania verejného poriadku na území obce môže 
zrušiť pôvodne vydané rozhodnutie k nočnému prevádzkovému času. 
 

Článok 2 
Kontrolná činnosť a sankcie 

 
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Stožok vykonávajú: 
a) poslanci OZ 
b) poverení zamestnanci obce, 
 
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší 
ustanovenia tohoto VZN, môže starosta Obce Stožok uložiť pokutu v súlade s ust. § 
13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov až do výšky 6 638 eur. 
 

Článok 3 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.Záväzné stanoviská Obce Stožok o určení času predaja a času prevádzky služieb 
ako aj záväzné stanoviská, stanoviska alebo vyjadrenia k podnikateľskej a inej 
činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území 
obce vydané Obcou Stožok podľa osobitného zákona pred účinnosťou tohto 
všeobecne záväzného nariadenia zostávajú týmto nedotknuté. 
2.Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 
52/11-OZ, dňa 07.09.2011 . 
3.Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Stožok 
dňa  07.09.2011 a nadobudlo účinnosť dňom  22.09.2011. 
 
 
 
 
        Jana Klimová  
        starostka obce 


