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Obecné zastupiteľstvo obce Udiča vo veciach územnej samosprávy podľa
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle ustanovenia §§ 4 ods. 3 písm.
i), § 4 ods. 5 písm. a) bod 3., § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne
záväznom nariadení o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Udiča.

Článok 1
Vymedzenie základných pojmov

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa
rozumie:
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový
čas“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci
výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j.
v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo
sú poskytované služby, v ktorej 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. Časom nočného pokoja/nočným pokojom je čas od 22.00 hod. do 06.00
hod. Ide o časový úsek dňa vyhradený pre zabezpečenie zdravého
a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, a to najmä
na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo
hlasových zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod. nad mieru
primeranú pomerom.
3. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje
v prevádzke, a to na základe pozvania, povolenia, alebo so súhlasom
oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom
nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie
služieb v prevádzke.
4. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

Článok 2
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní sa na území obce určuje v dňoch
pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod, ak nie
je ďalej v tomto VZN ustanovené inak.
2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví
prevádzkový čas pre každú svoju prevádzkareň.
3. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa
odchylne od bodu 1. tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch:
3.1 maloobchod v predajni v čase od 05:00 hod. do 22:00 hod.
3.2 služby (napr. opravovne, holičstvo, kaderníctvo, fitness, manikúra,....) v čase
od 08:00 hod. do 22:00 hod.
3.3 prevádzky reštauračné a stravovacie v čase od 06:00 hod. do 23:00 hod.
3.4 prevádzky pohostinstiev, vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou v čase
od 06:00 hod. do 23:00 hod.
3.5 prevádzkarne poskytujúce ubytovacie služby a s nimi spojené pohostinské
reštauračné služby – časovo neobmedzená prevádzková doba
3.6 prevádzkarne poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia
verejného stravovania s neverejnou hudobnou produkciou bez časového
obmedzenia pre uzavretú spoločnosť (svadba, rodinná oslava, stužková,
firemná akcia a pod.) – časovo neobmedzená prevádzková doba
4. Podnikateľ podnikajúci na území Obce je oprávnený určiť pre konkrétnu
prevádzkareň čas predaja v obchode iba v rámci rozmedzia určeného týmto
VZN.
5. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto
článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe
odôvodnenej žiadosti podnikateľa.
6. Prevádzkovú dobu každej prevádzkarne podnikateľ písomne oznámi obci a to
najneskôr v deň začatia činnosti.
7. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania spoločenskej
akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne Obci Udiča najneskôr jeden

pracovný deň pred konaním akcie. Akcia sa môže uskutočniť až po
písomnom súhlase Obce.
Článok 3
Orgány dozoru
1. Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) poverení zamestnanci obecného úradu
c) poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Udiča č. 1/2020 bolo schválené
uznesením Obecného zastupiteľstva v Udiči č. ......... dňa ............
a nadobudne účinnosť dňom .............2020.
Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Udiča č. 2/2007 o určení času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Obce Udiča.

Peter Chochlík
starosta obce

