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Mesto Trstená v súlade § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n) a v súlade s § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2015 
 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území mesta Trstená 

 

 

Prvá časť 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

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

obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) v prevádzkarňach 

zriadených na území mesta Trstená subjektmi oprávnenými na podnikanie. 

(2) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb a prevádzkarne 

výrobných živností zriadených na území mesta Trstená, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých 

prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov. 

 

Čl. 2 

Základné pojmy 

 

(1) Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni 

vykonávaná hlavná časť podnikateľskej činnosti a prevádzkareň je sprístupnená verejnosti, t.j. 

v prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru, alebo sú poskytované služby. 

(2) Prevádzkarňou na účely tohto VZN je priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá 

podnikateľská činnosť, a na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné 

rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného 

sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu1 

(3) Prevádzkarňou s pohostinskou činnosťou sa pre účely tohto VZN rozumie reštaurácia, bar, 

pub, diskotéka, vináreň, pizzéria, bistro, krčma, pohostinstvo, bufet, cukráreň, rýchle 

občerstvenie a ďalšie prevádzkarne podobného charakteru, kde sa predávajú jedlá a nápoje na 

priamu konzumáciu na mieste, vrátane predaja polotovarov alebo doplnkového tovaru. 

(4) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe 

živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 

oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 

výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.2 

(5) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

(6) Služby osobitného charakteru sa pre účely tohto VZN rozumejú služby osobného 

charakteru (kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, nechtový dizajn, holičstvo), 

služby zabezpečujúce rekondíciu a regeneráciu (fitnes štúdio, aerobic, slender centrum, 

posilňovňa, spinning, sauna, masáže, solárium, vírivka, bazén), služby cestovnej kancelárie 

(agentúry), služby realitnej kancelárie (agentúry), služby čistiarne, služby práčovne – zberne 

                                                           
1 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
2 § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
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šatstva a bielizne, služby požičovne (nosičov,šiat, motorových vozidiel, náradia, športového 

vybavenia), služby záložne a prípadné iné obchodné služby rovnakého charakteru. 

(7) Všeobecná prevádzková doba je časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská 

činnosť v prevádzkach obchodu a služieb. 

(8) Osobitná prevádzková doba je časové rozpätie, kedy je vykonávaná podnikateľská činnosť 

v prevádzkach obchodu a služieb a prevádzkarňach výrobných živností nad rámec všeobecnej 

prevádzkovej doby. 

(9) Prísluchovou  hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 

zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu. 

(10) Verejnou produkciou hudby pre účely tohto VZN sa rozumie živá hudba alebo hudba 

reprodukovaná technickým zariadením určená najmä pre verejné kultúrne podujatia, tanečné 

zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, vrátane karaoke, koncertné 

vystúpenia hudobnej skupiny, živá hudba na počúvanie, spev a pod. 

(11) Neverejnou – uzavretou akciou pre účely tohto VZN sa rozumie akcia, ktorej účastníci 

sú individuálne určení, zdržujú sa v prevádzkarni na základe pozvánok, klubových kariet, 

príslušnosti k rodine usporiadateľa alebo k firme usporiadateľa a pod. a akcia nie je 

verejnosti voľne prístupná. 

(12) Hluk pre účely tohto VZN je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, 

neprimeraný alebo škodlivý zvuk spôsobený činnosťou prevádzkarne. 

(13) Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom pre účely tohto VZN sa 

rozumie každé rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky 

technických zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad 

mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas, alebo čas nočného pokoja, 

pričom na uvedené sa nevzťahuje právna úprava ochrany zdravia pred hlukom podľa 

osobitného predpisu. 

(14) Exteriérové sedenie pre účely tohto VZN je sezónne rozšírenie odbytovej plochy 

zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského alebo cukrárenského charakteru 

zriadených pri prevádzkarňach, ktoré sú súčasťou prevádzkarne. 

 

Čl. 3 

Základné povinnosti podnikateľov 

 

(1) Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa osobitného 

predpisu.3 

(2) Podnikateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

vrátane VZN mesta Trstená, ako aj dodržiavať prevádzkovú dobu určenú týmto VZN; činnosť 

prevádzkarne musí byť zabezpečená tak, aby sa po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali 

hostia v priestoroch prevádzkarne. 

(3) Podnikateľ písomne ohlási Mestu Trstená čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

(prevádzkovú dobu) prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území mesta najmenej 5 

pracovných dní pred otvorením prevádzkarne alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby. 

(4) Vzor tlačiva pre splnenie si povinnosti ustanovenej v bode 3 tohto článku tvorí prílohu 

tohto VZN. 

(5) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – uzavretej 

spoločenskej akcie (napr. svadba, životné jubileum, promócie, stužková, ples a pod.) alebo 

nepravidelnej a verejnej akcie s prísluchovou hudbou alebo verejnou produkciou hudby 

(podujatie, diskotéka, tanečná zábava) ohlási podnikateľ (prevádzkovateľ) prevádzkarne 

                                                           
3 § 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 



 

3 
 

mestu najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie. Podnikateľ je povinný jednoznačne určiť 

dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. 

(6) Mesto Trstená v prípade, že jednorázovému predĺženiu prevádzkovej doby nebránia 

žiadne prekážky pri dodržiavaní verejného poriadku alebo občianskeho spolunažívania, vydá 

potvrdenie, že uvedené predĺženie prevádzkovej doby berie na vedomie.  

(7) Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto 

VZN. 

(8) Mesto vydá podnikateľovi  písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby 

v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkovej doby 

podnikateľom bude nad rámec rozsahu ustanoveného týmto VZN pre pravidlá času predaja 

v obchodoch a času poskytovania služieb, Mesto vydá oznámenie o určení maximálne 

prípustného rozpätia prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým 

rozpätím ustanoveným týmto VZN. 

(9) Ohlásenie prevádzkovej doby podľa odseku 3 a ods. 5 tohto článku VZN je pre 

podnikateľa záväzné. Podnikateľ zodpovedá za dodržiavanie určenej alebo ohlásenej 

prevádzkovej doby.  

(10) Podnikateľ zabezpečuje, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a verejného 

poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne, najmä hlukom a obťažovaním hlasným 

alebo hlasovým zvukovým prejavom. 

(11) Prevádzkovateľ diskotéky (tanečnej zábavy) je povinný dodržať kapacitu zariadenia, v 

ktorom prevádzkuje diskotéku (tanečnú zábavu). 

(12) Prevádzková doba prevádzkarní a ohlásenia prevádzkovej doby prevádzkarní musia byť 

v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu. 

(13) Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný písomne 

ohlásiť mestu najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne.4 

 

 

Druhá časť 

 

Čl. 4 

Prevádzková doba 

 

(1) Všeobecná prevádzková doba na území mesta Trstená je určená od 06:00 hod do 22:00 

hod a platí pre prevádzkarne s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a 

 prevádzkarne poskytujúce služby. 

(2) Prevádzková doba v prevádzkarňach zameraných na organizovanie verejných akcií alebo 

podujatí, kde dochádza k verejnej produkcii hudby (nočný bar, diskotéka, tanečná zábava 

a pod.) je v rozpätí od 06:00 hod. do 22:00 hod. a platí pre tieto prevádzkarne, ak sú: 

a) umiestnené v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami určenými na bývanie, 

resp. so stavbami, v ktorých sa nachádzajú priestory na bývanie, 

b) umiestnené v nebytových priestoroch, ktoré sa priamo nachádzajú v stavbe bytového 

domu, resp. v stavbe nebytovej budovy, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie. 

(3) Prevádzková doba exteriérových sedení na území mesta Trstená je najskôr od 06.00 a 

najneskôr do 22:00 hod. Exteriérovým sedením podľa prvej vety sa rozumie exteriérové 

sedenie zriaďované a prevádzkované na území mesta Trstená na verejných priestranstvách a 

na súkromných pozemkoch patriacich k prevádzkovej jednotke s pohostinskou činnosťou 

alebo k prevádzkarni poskytujúcej služby.  

                                                           
4 § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 
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(4) Osobitná prevádzková doba nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby je určená 

jednotlivo: 

a) v prevádzkarňach zameraných na organizovanie verejných akcií alebo podujatí 

s prísluchovou hudbou  alebo verejnou produkciou hudby (nočný bar, diskotéka, tanečná 

zábava a pod.) v rozpätí od 06:00 hod do 03:00 hod., a to v dňoch z piatka na sobotu a zo 

soboty na nedeľu, ak nejde o prevádzkarne uvedené v ods. 2 tohto článku, 

b) v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s prísluchovou hudbou, 

vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou (kaviareň, denný bar, pizzéria, reštaurácia, 

vináreň, piváreň, bistro a pod.) je určená v rozpätí od 06:00 hod do 24:00 hod. 

(5) Prevádzková doba určená v odseku 1 a ods. 2 tohto článku pre prevádzkarne, kde 

dochádza k verejnej produkcii hudby, sa nevzťahuje na akcie organizované Mestom Trstená 

alebo v spolupráci s Mestom Trstená a na akcie organizované zo dňa 26.12. na 27.12. 

príslušného kalendárneho roka a zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. 

nasledujúceho kalendárneho roka a je časovo neobmedzená. 

(6) Prevádzková doba je časovo neobmedzená v prevádzkarňach: 

a) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket 

a hypermarket, 

b) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania (hotel, iné 

ubytovacie zariadenie), 

c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,  

d) s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, 

e) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín 

a rozličného tovaru (večierky), 

f) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných 

pomôcok a pod.) 

g) určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, 

technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami 

a videohrami (špecializované herne a kasína) 

(7) Na konanie o určenie osobitnej prevádzkovej doby sa nevzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní. 

(8) Prevádzky otvorené po 22:00 hod. sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok. 

(9) V rámci takto určeného času si prevádzkovateľ stanoví prevádzkový čas pre každú 

prevádzku. 

 

 

Tretia časť 

 

Čl.5 

Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území mesta Trstená vykonávajú: 

a) primátor mesta, 

b) hlavný kontrolór, 

c) Mestská polícia mesta Trstená 
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Čl. 6 

Sankčné opatrenia 

 

(1) Mesto môže fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie uložiť pokutu podľa osobitného predpisu.5 

(2) Závažným porušením ustanovení tohto VZN sa rozumie nedodržiavanie prevádzkovej 

doby prevádzkarne určenej týmto VZN napriek písomnému upozorneniu mesta Trstená, 

doručenému prevádzkovateľovi. 

 

Čl. 7 

Prechodné ustanovenia 

 

(1) Prevádzková doba v prevádzkarniach určená doterajším VZN zostáva v platnosti ak je 

prevádzková doba určená v rámci všeobecnej prevádzkovej doby. 

(2) Prevádzkovatelia prevádzkarní, ktorej prevádzková doba je určená mimo všeobecnej 

prevádzkovej doby sú povinní povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia uviesť do súladu do 

30 dní odo dňa jeho účinnosti. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov štátnej správy vykonávať 

kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov. 

(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 20. novembra 2015. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesením 

č. 358/XII/2015 dňa 8. decembra 2015. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a 

na internetovej stránke mesta Trstená dňa 9. decembra 2015. 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2016. 

(6) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2015 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území 

mesta Trstená. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Bernaťák 

        primátor 

 

 

 

 

 

 

           
 

                                                           
5 § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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                                                                                                                                                                                    Príloha k VZN č. 4/2015 

 

OZNÁMENIE O PREVÁDZKOVEJ DOBE 

Zakrúžkujte: 

1. Začatie podnikateľskej činnosti – otvorenie prevádzkarne 

2. Zriadenie ďalšej prevádzkarne 

3. Zmena podnikateľskej činnosti (zmena predmetu podnikania, zmena sortimentu predajne, rozšírenie 

predmetu podnikania, rozšírenie sortimentu, rozšírenie rozsahu služieb) 

4. zmena prevádzkových hodín 

5. zmena obchodného mena, zmena názvu prevádzky, zmena adresy prevádzky, zmena sídla firmy  

6. rozšírenie prevádzkarne o exteriérové sezónne posedenie. 

 

Meno a priezvisko žiadateľa:  

 

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

 

Adresa žiadateľa/ sídlo firmy:  

 

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

 

IČO : ................................................... DIČ: ........................................ ..........  

 

Tel. číslo: ........................................................ 

 

 V zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na 

základe právomoci mesta usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť na území mesta  a v zmysle VZN 

mesta Trstená  

č. ............... o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb týmto - oznamujem prevádzkovú 

dobu svojej prevádzkarne. 

    

Prevádzkareň (názov a adresa):  

 

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

 

Zodpovedná osoba: .....................................................................................  

Tel. číslo prevádzkarne: .................................. 

 

Vlastník  nebytového priestoru/ pozemku (meno, priezvisko, obchodné meno, adresa): 

 

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

 

Druh podnikateľskej činnosti, sortiment, rozsah služieb: 

 

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

 

Prevádzková doba:  Pondelok od .............. do ................. 

    Utorok  od .............. do ................. 

    Streda  od .............. do ................. 

    Štvrtok  od .............. do ................. 

    Piatok  od .............. do ................. 

    Sobota  od .............. do ................. 

    Nedeľa  od .............. do ................. 

    Obedňajšia prestávka:  od .................  do ................... 

Poznámka:  

 

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

 

 

V  .........................................  dňa ................................            .................................................... 

                           podpis a pečiatka žiadateľa 


