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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Obce Vyšný Mirošov 

číslo  2/2022, 

 

O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY 

SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE VYŠNÝ MIROŠOV 
 

 

 

Návrh vyvesený dňa: 15.08.2022 

Zvesený dňa: 17.10.2022  

 

VZN schválené dňa: 17.10.2022 

VZN vyvesené dňa: 19.10.2022 

 

Uznesenie : 3/7/2022 

Účinnosť: 04.11.2022 

 



Obec Vyšný Mirošov podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 

ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

sa uznáša na tomto 

 

 

 

Všeobecne záväznom nariadení 

č. 2/2022 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1/  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (ďalej  len  „VZN“)  určuje  pravidlá  času  predaja  v 

obchode a času prevádzky služieb na území obce Vyšný Mirošov. 

2/ Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na 

vykonávanie podnikateľskej  činnosti,  ktoré  prevádzkujú na území obce prevádzkarne 

obchodu a služieb. 

3/  Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Obci Vyšný 

Mirošov sa vychádza  z prevádzkovej  doby  tak,  aby  boli  uspokojené  potreby  občanov  obce 

a primerané požiadavky podnikateľov. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

  

1/  Prevádzkareň  –  priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť činnosť 

spočívajúca  v predaji  tovaru  a poskytovaní  služieb  a ktorý je určený pre styk so 

spotrebiteľmi. 

2/  Prevádzkovateľ – podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu. 

3/  Podnikateľ  –  osoba  zapísaná  v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe 

živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského 

oprávnenia podľa osobitných predpisov. 

4/  Prevádzková doba – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. 

5/ Hudobnou produkciou - hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, 

reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo 

koncertné vystúpenie.  

6/ Hlukom - každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý 

zvuk, ktorý individuálne silne obťažuje človeka. 

7/ Rušením nočného kľudu - šírenie neprimeraného hluku a vibrácii v nočnom čase. 

8/ Nočný kľud – časový úsek dňa od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa, ktorý je 

vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme 

dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. 

 

 

 



§ 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

1/  Prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a s poskytovaním služieb sa 

určuje  denne od 6.00  hod. do 22.00 hod. 

2/ Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská, reštauračná 

činnosť ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu vrátane 

prevádzok typu kaviareň, denný bar, nočný bar sa určuje nasledovne:  

pondelok – štvrtok a nedeľa  od  8.00 hod. do 22.00 hod.    

piatok-sobota od 8.00 do 23.00 hod. 

3/ Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby ( prevádzkovatelia ) si sami určia 

čas predaja alebo otváracie hodiny svojich prevádzok v súlade s prevádzkovou dobou 

a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a takto určený čas sú povinný dodržiavať. 

4/V prevádzkach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti                                           

/ svadobné  hostiny, životné výročia, firemné oslavy a pod./ je prevádzková doba neobmedzená. 

5/ V prevádzkach organizujúcich akcie na prelome rokov /Silvester – Nový rok/ je prevádzková 

doba neobmedzená.                                                     

6/  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  sa  nevzťahuje  na  určenie  prevádzkovej  doby 

pre verejné kultúrne podujatia usporiadané právnickými alebo fyzickými osobami v zmysle § 

1  zákona 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. 

 

§ 4 

Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času 

  

1/ Prevádzkovateľ je povinný  určiť svoj čas predaja v obchode alebo prevádzky služieb  v 

súlade s ustanoveniami tohto VZN pre príslušný druh obchodu, resp. služby.  

2/ Povinnosti  prevádzkovateľov  uvádzať  prevádzkový čas na vhodnom a trvale 

viditeľnom  mieste prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne upravuje 

osobitný  predpis. 

 

§ 5 

 

Oznamovacia povinnosť 

 

1/ Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť Obecnému úradu vo Vyšnom Mirošove 

prevádzkový čas, alebo zmenu prevádzkového času ( príloha č. 1) v súlade s ustanoveniami 

tohto nariadenia najneskôr jeden deň pred začatím činnosti prevádzkarne, resp. uvažovanej 

zmene prevádzkového času. 

2/ Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinného zariadenia môže jednorazovo predĺžiť 

prevádzkový čas z dôvodu konania mimoriadneho a neverejného podujatia pre uzavretú 

spoločnosť do 06:00 hod. 

3/ Prevádzkovateľ je povinný doručiť Obecnému úradu vo Vyšnom Mirošove písomné 

ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkového času ( príloha č. 2 ) najneskôr jeden deň 

pred konaním takéhoto podujatia. V ohlásení je prevádzkovateľ povinný jednoznačne určiť 

dôvod jednorazového predĺženia času prevádzky. 

4/ Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená 

prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín 



pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako 

jeden deň. 

5/ Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred 

zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená 

prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä 

kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci 

o tom zároveň písomne informuje obec ( príloha č. 3 ), na ktorej území je prevádzkareň 

umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi. 

 

§ 6 

Kontrola a sankcie 

 

1/ Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení 

vykonávať  poverení zamestnanci obce, poslanci obecného zastupiteľstva  a hlavný kontrolór 

obce.  

2/  Za porušenie tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  je možné uložiť pokutu podľa 

§48  zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 

§ 7 

Osobitné ustanovenia 

  

Fyzické  osoby  –  podnikatelia  a právnické  osoby, ktoré  podnikajú  na  území  obce Vyšný 

Mirošov 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 .  

  

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1/ Prevádzkovatelia obchodov a služieb sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti 

tohto  VZN  upraviť prevádzkový čas a vykonávať podnikateľskú činnosť na území obce v 

súlade  s týmto VZN. 

2/  Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Mirošove schválilo VZN č. 2/2022 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky  služieb na území obce Vyšný Mirošov na 

svojom  zasadnutí dňa  17.10.2022, uznesením č. 3/7/2022 VZN nadobúda účinnosť dňom 

04.11.2022. 

 

 

Vo Vyšnom Mirošove, 17.10.2022 

 

           Michal Petranik 

             starosta obce 



Príloha č. 1 

 

Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________ 

Trvalý pobyt (sídlo firmy):  _____________________________________________________ 

IČO: _______________     DIČ: ________________      Telefón: _______________________ 

 

 Obecný úrad Vyšný Mirošov 

 Vyšný Mirošov 100 

 090 11 Vyšný Orlík 

 

Oznámenie o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb v rámci  prevádzkovej 

doby / zmenu prevádzkového času 

podľa § 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 

 

prevádzka: 

(názov prevádzky a adresa) ____________________________________________________  

 

účel využitia prevádzky:  _____________________________________________________ 

 

Oznamujem Vám prevádzkovú dobu / zmenu prevádzkovej doby: 

 

Pondelok  _____________________________________ 

 

Utorok   _____________________________________ 

 

Streda   _____________________________________ 

 

Štvrtok  _____________________________________ 

 

Piatok   _____________________________________ 

 

Sobota   _____________________________________ 

 

Nedeľa  _____________________________________ 

 

Prílohy: 

1. Oprávnenie na podnikanie, alebo iný doklad povoľujúci činnosť podľa osobitného predpisu. 

2. Nájomnú zmluvu na prevádzkareň, príp. list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom 

nebytového priestoru, alebo priestranstva. 

3. V prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru, príslušný doklad. 

 

Vo Vyšnom Mirošove,  dňa:                                                               

 

 

                 ____________________________  

                                                                                                         pečiatka a podpis     

 

 



Príloha  č. 2 

 

Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________ 

Trvalý pobyt (sídlo firmy):  _____________________________________________________ 

IČO: _______________     DIČ: ________________      Telefón: _______________________ 

 

 

 Obecný úrad Vyšný Mirošov 

 Vyšný Mirošov 100 

 090 11 Vyšný Orlík 

 

 

Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkového času 

podľa § 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 

 

Oznamujem Vám, že dňa  ______________________________________________________ 

v prevádzke ________________________________________________________________ 

                                                                (názov prevádzky a adresa) 

 

č. tel. na prevádzku __________________________________________________________ 

bude jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu uzavretej spoločnosti. 

 

 

 

Za dodržiavanie nočného pokoja bude zodpovedný: 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (meno a priezvisko, funkcia) 

 

 

 

 

Vo Vyšnom Mirošove,  dňa:                                                               

 

 

                 ____________________________  

                                                                                                         pečiatka a podpis     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  č. 3 

 

Meno a priezvisko (obchodné meno): _____________________________________________ 

Trvalý pobyt (sídlo firmy):  _____________________________________________________ 

IČO: _______________     DIČ: ________________      Telefón: _______________________ 

 

 

 Obecný úrad Vyšný Mirošov 

 Vyšný Mirošov 100 

 090 11 Vyšný Orlík 

 

 

Oznámenie o zrušení prevádzky  

podľa § 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 

 

 

Oznamujem Vám, že dňa  ______________________________________________________ 

ruším prevádzku 

___________________________________________________________________________ 

                                                                (názov prevádzky a adresa) 

 

 

 

Spotrebiteľ si môže uplatniť svoju reklamáciu:  

 

___________________________________________________________________________ 

                                                     (meno a priezvisko, funkcia) 

 

 

 

 

Vo Vyšnom Mirošove,  dňa:                                                               

 

 

                 ____________________________  

                                                                                                         pečiatka a podpis     

 


