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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 12/2016
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce
Obec Dunajská Lužná podľa § 6 ods.1 a § 4 ods.3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
určujú pravidlá času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území
obce Dunajská Lužná (ďalej len“ nariadenie“).
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky
služieb pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkach podnikateľov
nachádzajúcich sa na území obce Dunajská Lužná (ďalej len “obec“).
2) Nariadenie sa vzťahuje na všetkých podnikateľov – fyzické osoby a právnické osoby,
ktoré získali oprávnenie podnikať na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov.
3) Toto nariadenie neurčuje:
a) prevádzkový čas ambulantného predaja,
b) čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) prevádzkou účelovo určený priestor, v ktorom osoby uvedené v §1 ods. 2 tohto nariadenia
prevádzkujú svoju podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétne určeného
sortimentu tovaru alebo poskytnutia konkrétneho druhu služieb podľa osobitného
predpisu,
b) prevádzkovateľom osoba, ktorá je podnikateľom:
1. osoba zapísaná v obchodnom registri,1
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,2
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,3
c) obchodnou činnosťou je najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod, veľkoobchod),4
d) pohostinskou činnosťou je najmä príprava jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu
konzumáciu na mieste,5

§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
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Napr. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
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§ 33 písm. a) a § 34 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
5
§ 38 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
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e) službou je najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a
výkony na uspokojenie ďalších potrieb,6
f) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len “prevádzková doba“) je
časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú
poskytované služby konečným spotrebiteľom,
g) sezónnym exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy na verejnom
priestranstve alebo na súkromnom pozemku, alebo nachádzajúce sa v dvorových častiach
objektov, patriace k prevádzkovej jednotke, zriadené na území obce,
h) herňou je miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených,
špeciálne vybavených a zariadených na prevádzkovanie hazardných hier v zmysle zákona
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, ktoré sú umiestnené
v stavebne oddelených priestoroch so samostatným uzamykateľným vchodom, a v ktorej
poskytovanie alkoholických a nealkoholických nápojov je len doplnkovou službou,
i) kasínom je herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje,
videohry, hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi v kasíne.
§3
Všeobecná prevádzková doba
1) Všeobecný čas predaja v obchodných prevádzkach a všeobecný čas prevádzky služieb na
území obce sa stanovuje od 06:00 hod. do 22:00 hod. V rámci tohto času si sám
prevádzkovateľ stanoví prevádzkový čas pre každú svoju prevádzku bez obmedzenia.
2) Prevádzkovateľ môže prevádzkovať 24 hodín denne (od 00:00 hod. do 24:00 hod.) bez
obmedzenia svoju prevádzku na území obce s predmetom vykonávanej podnikateľskej
činnosti:
a) prevádzky bez priameho kontaktu so zákazníkom,
b) čerpacia stanica pohonných hmôt,
c) ubytovacie služby.
§4
Pravidlá času prevádzky služieb
1) Obec na účely tohto nariadenia člení prevádzky služieb na štyri kategórie a pre každú
kategóriu určuje všeobecnú prevádzkovú dobu osobitne, a to nasledovne:
I. kategória: prevádzky s pohostinskou činnosťou
a) Nedeľa - Štvrtok od 08:00 hod. do 22:00 hod.,
b) Piatok - Sobota
od 08:00 hod. do 24:00 hod.,
c) V prípade akcií s uzavretou spoločnosťou od 20:00 hod. do 5:00 hod.
II. kategória: sezónne exteriérové sedenie
Pondelok – Nedeľa od 09:00 hod. do 22:00 hod.
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§ 43 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,

3

III. kategória: služby (napr. opravovne, kozmetika, pedikúra, manikúra, kaderníctvo,
holičstvo, požičovňa, čistiareň šatstva a práčovne, cestovné a stávkové kancelárie, fitnes
centrum, krajčírstvo, sklenárstvo, čalúnnictvo)
Pondelok – Nedeľa od 06:00 hod. do 22:00 hod.
IV. kategória: prevádzkarne hazardných hier a obdobné prevádzkarne (napr. herňa, kasíno a
pod.)
Pondelok – Nedeľa od 10.00 hod. do 22.00 hod.
2) V prípade nejasnosti, resp. nemožnosti jednoznačného zaradenia prevádzky do niektorej
z uvedených kategórií, sa určuje všeobecná prevádzková doba podľa § 3 ods. 1 tohto
nariadenia.
§5
Povinnosti prevádzkovateľa
1) Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť obecnému úradu najneskôr do 7 dní
nasledovné skutočnosti:
a) otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby v súlade s týmto nariadením,
b) zmenu prevádzkovej doby v súlade s týmto nariadením,
c) zrušenie prevádzky.
2) Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť
prevádzkovú dobu.
3) Prevádzkovateľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa
tohto nariadenia,
b) v prípade otvorenej prevádzkarne po 22:00 hod. v súlade s týmto nariadením
zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu a verejného poriadku a
k znečisteniu hlukom zo zariadení a hudobnej produkcie, ktoré nesmú prekročiť
najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory. Prevádzkovateľ písomne vopred
oznámi otvorenie prevádzkarne po 22:00 hod. s uvedením dôvodu, v lehote 5 dní pred
konaním akcie s uzavretou spoločnosťou.
c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe
nezdržiavali v prevádzkarni,
d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly
dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.
§6
Kontrolná činnosť
1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať
a) obecná polícia obce Dunajská Lužná,
b) poverení zamestnanci obecného úradu v Dunajskej Lužnej.
2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.
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§7
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce bolo prerokované na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 29.11.2016 a schválené uznesením č. 2016/13-09.
2) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 5/2012 o
pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území
obce Dunajská Lužná.
3) VZN č. 12/2016 nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho zverejnenia po
schválení v obecnom zastupiteľstve.
4) Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov.
5) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V Dunajskej Lužnej, 09.12.2016

Štefan Jurčík
starosta obce v.r.
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