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Obec Jánovce na základe ust. § 4 ods. 3 písm. i) v spojení s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v nadväznosti na zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva toto

V Š E O B E C N E ZÁ V Ä ZN É N A R I A D E N I E
o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na
území obce Jánovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Jánovce pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.
2. Toto VZN neurčuje:
a) podmienky predaja tovaru a poskytovanie služieb na trhoviskách,
b) podmienky ambulantného predaja,
c) podmienky usporadúvania verejných kultúrnych podujatí.
§2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) prevádzkareň - priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť.
Prevádzkáreň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže
pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie,
b) prevádzkovateľ - fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba. (napr.
podľa zák. č. 455/1991 Zb. alebo zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník),
c) predaj v obchode - predaj výrobkov konečnému spotrebiteľovi,

d) poskytovanie služieb – akákoľvek činnosť určená na ponuku konečnému spotrebiteľovi v
stálej prevádzke s výnimkou činnosti podľa osobitných predpisov2,
e) konečný spotrebiteľ - fyzická osoba nakupujúca tovar alebo služby pre osobnú potrebu,
f) rušenie nočného pokoja – ide o akúkoľvek činnosť, ktorá je svojím charakterom
nevhodná a presahuje zaužívaný spôsob správania v čase od 22 hod do 6 hod., najmä
šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase,
g) prevádzková doba – čas predaja a čas prevádzky služieb,
h) hudobná produkcia - hudba určená na počúvanie a/alebo tanec reprodukovaná technickým
zariadením,
§4
Pravidlá povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. Obec pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb vychádza z maximálnej
pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov obce na strane jednej a oprávnené
požiadavky podnikateľov na strane druhej.
2. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce
Jánovce sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková
doba“) nasledovne:
a) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je určený časom od 06.00 hod.
do 22.00 hod.
b) Prevádzková doba v prevádzkárňach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a
tlačovín a v predajniach potravín je určená časom medzi 05.00 hod. a 24.00 hod.
c) Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená časom medzi 08.00 hod.
a 22.00 hod.
d) Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v
čerpacích staniciach pohonných hmôt a v obchodných domoch typu supermarket a
hypermarket je časovo neobmedzená.
e) V prevádzkarňach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami
určenými na bývanie, a v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré
sa priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na
bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.
f) V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé
so stavbami určenými na bývanie alebo v prevádzkárňach umiestnených v nebytových
priestoroch, ktoré sa priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú
priestory určené na bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00
hod.
3. V rámci pravidiel určovania prevádzkového času obcou v bode 2 tohto paragrafu si
prevádzkovateľ sám určí prevádzkovú dobu pre každú prevádzku. Tým nie je dotknuté
ustanovenie bodu 8.
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napr. zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v
platnom znení, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení, zákon č.
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve v platnom znení a pod.

2

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť po 22.00 hod. také opatrenia, aby v prevádzke a jej
bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu,
verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, poškodzovaniu majetku a pod..
5. Určenie prevádzkového času podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na prevádzkovanie letnej terasy
pri tejto prevádzkarni.
6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určený prevádzková doba, pričom v reštauračných a
pohostinských prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke
po uplynutí prevádzkového času.
§5
Dočasné uzatvorenie, zmeny alebo zrušenie prevádzkarne
1. 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.
2. 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, na ktorej území je prevádzkareň
umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.
§6
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu v prevádzkových jednotkách
a povinnosť označiť prevádzkareň v súlade splatnou právnou úpravou. Na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.
Povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa vzťahuje aj na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb mimo prevádzkarne.
2. Prevádzkovateľ:
a) zodpovedá za dodržiavanie poriadku a čistoty v prevádzkových jednotkách a
bezprostrednom okolí,
b) zodpovedá za dodržiavanie hygienických predpisov a noriem,
c) zodpovedá za dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým,
d) dbá na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií,
e) dbá, aby pri zásobovaní neboli poškodzované a znečisťované verejné priestranstvá, zelené
plochy a miestne komunikácie.
3. Prevádzkovateľ pred začatím prevádzkovania prevádzky zabezpečí dostatočné množstvo
smetných nádob zodpovedajúcich schválenému typu a charakteru prevádzkovej jednotky a
zabezpečiť u oprávnenej osoby ich odvoz a likvidáciu.
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§7
Kontrola a sankcie
1. Na kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení:
a) poslanci obecného zastupiteľstva obce Jánovce v rozsahu svojich právomoci daných
zákonom o obecnom zriadení v platnom znení,
b) komisia na ochranu verejného poriadku,
c) hlavný kontrolór obce Jánovce,
d) zamestnanci obce Jánovce na základe osobitného písomného splnomocnenia starostu
obce Jánovce.
Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitných právnych predpisov o úlohách
obce pri výkone kontroly a dozoru v rámci ochrany spotrebiteľa a zároveň iných štátnych
orgánov.
2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia obce môže starosta obce Jánovce
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur.3
§8
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 02/2009 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Jánovce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 06.11.2009 uznesením č. 10/2009
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 02/2009 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Jánovce nadobúda platnosť dňom schválenia
Obecným zastupiteľstvom v Jánovciach a účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli
obce Jánovce, t.j. dňa 24.11.2009
V Jánovciach, dňa 06.11.2009
Pavel Majerčák
starosta obce
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§ 13 odsek 9 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
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