Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Majcichov
č. 03/2021
O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Majcichov
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. i) a písm. n) a v
súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Majcichov.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je všeobecná úprava času
predaja v obchodoch a času prevádzky služieb v prevádzkarniach určených k podnikateľskej činnosti
subjektov oprávnených na podnikanie na území obce Majcichov.
§2
Účel nariadenia
Účelom nariadenia je vytvorenie možnosti obstarania nákupu a využívania poskytovaných
služieb pri podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie (ďalej
len „podnikatelia“) na území obce Majcichov.
§3
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na ktorý bolo
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby
príp. na predaj konkrétneho určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa
osobitného predpisu1.
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(2)
Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v prevádzkarni sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
(3)
Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri 1 , osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia2, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia
podľa osobitných predpisov3, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná
do evidencie podľa osobitného predpisu4.
(4)
Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

prevádzkarni

vykonáva

(5)
Externou časťou prevádzkarne6 vonkajšie zariadenie prevádzkarne vrátane exteriérového
sedenia umiestnené pri stálych prevádzkarňach mimo ich uzatvoreného priestoru /plne vymedzený
stenami, podlahou a stropom/.
(6)
Prevádzkarňou so zdrojom hluku prevádzkareň podnikateľa, ktorý pri podnikaní používa
alebo prevádzkuje zdroj hluku7.
(7)

Hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk8.

(8)
Zvlášť rušivým hlukom zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka9. Pre účely tohto
VZN sa uvedeným rozumie hudba.
(9)
Zabezpečením ochrany zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami, ak posudzované
hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií nie sú vyššie ako prípustné hodnoty podľa
osobitného predpisu10.

§ 27 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
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Napr. zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, zákon č.
416/2001 Z. z . o prechode niektorých pôsobností z orgánu štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
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§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
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§ 27 ods.1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
8
§ 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí
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§ 2 písm. w) vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí
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(10) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie letným časom obdobie od 31. marca do 31.októbra
kalendárneho roku a zimným časom obdobie od 1. novembra do 28, resp.29. februára kalendárneho
roku.
§4
(1)
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Majcichov sú upravené osobitným nariadením.
(2)
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území obce Majcichov
môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkarniach stavebne určených ako herne11.1
DRUHÁ ČASŤ
ČAS PREDAJA V OBCHODOCH A ČAS PREVÁDZKY
§5
(1)
Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a prevádzkarniach poskytujúcich služby je určená časom v rozpätí od 06,00 h do
22,00 h.
(2)
Prevádzková doba v prevádzkarniach s predajom periodickej, neperiodickej tlače a tlačovín a
v predajniach potravín je určená časom medzi 04,00 h a 22,00 h.
(3)
Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzená.
(4)
V prevádzkarniach poskytujúcich pohostinské služby je prevádzková doba určená
nasledovným spôsobom:
a/ v piatok a v sobotu v letnom čase 6,00hod. do 01,00 hod. a v zimnom čase od 6.00 hod. do 24.00
hod.
b/ ostatné dni v letnom aj v zimnom čase od 06.00 hod. do 23.00 hod.
c/ v externej časti prevádzkarne:
c1/ v piatok a v sobotu v letnom čase 6,00hod. do 24,00 hod. a v zimnom čase od 06,00 hod. do
22,00 hod.
c2/ ostatné dni v letnom aj v zimnom čase od 06,00 do 22,00 hod.
zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí
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§ 2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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(5)
V záujme zabezpečenia prevencie pri ochrane zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami
a zabezpečenia ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce
pred zvlášť rušivým hlukom pri ochrane vonkajšieho prostredia a vnútorného prostredia budov je
prevádzková doba externej časti prevádzkarne podľa ods. 4 písm. c1) tohto článku používajúcej alebo
prevádzkujúcej zdroj hluku do 22,00 hod.
(6)
Počas novoročných osláv, t. j. v noci z 31.decembra na 1.januára nie je prevádzková doba
všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce Majcichov obmedzená.
(7)
Počas Hodkových slávností (v dňoch piatok, sobota, nedeľa) je prevádzková doba všetkých
prevádzkarní obchodu a služieb na území obce Majcichov určená časom v rozpätí od 06.00 h do
02:00 h. Termín Hodkových slávností zverejní obec Majcichov na úradnej tabuli k 1. júlu príslušného
kalendárneho roka.
§6

(1) V stanovenom rozmedzí určeného prevádzkového času si podnikateľský subjekt stanovuje
prevádzkový čas bez obmedzenia.
(2)Podnikateľ zabezpečí, aby hluk a hudobná produkcia z prevádzkarne do vonkajšieho prostredia a
susediacich stavieb určených na bývanie nepresahoval prípustnú hladinu zvuku.
(3) V prípade sťažnosti obyvateľov na obťažovanie hlukom z verejnej produkcie hudby je
prevádzkovateľ povinný na základe výzvy obce Majcichov zabezpečiť vykonanie merania hluku vo
vonkajšom prostredí a vnútornom prostredí budov a protokol o výsledku merania predložiť Obce
Majcichov. Ak výsledok merania hluku preukáže opodstatnenosť sťažnosti prekročením najvyšších
prípustných hodnôt hluku, je prevádzková doba prevádzkarne určená časom v rozpätí od 06.00 h do
22.00 h až do doby vykonania technických, organizačných a ďalších opatrení, ktoré zabezpečia, aby
hluk z prevádzkarne neprekračoval prípustné hodnoty a vykonania nového merania hluku, ktoré musí
preukázať účinnosť vykonaných opatrení.
(4) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – zavretej spoločenskej
akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne Obecnému úradu v Majcichove najneskôr päť pracovných
dní pred konaním akcie.
(5) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v zmysle tohto článku nie je prípustné v exteriérových
sedeniach.

TRETIA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
§7
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržaním tohto VZN na území obce Majcichov vykonávajú:
4

a/ starosta obce,
b/ hlavný kontrolór,
c/ poslanci obecného zastupiteľstva obce Majcichov v rozsahu svojich právomocí daných zákonom
č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) V prípade porušenia tohto VZN môže Obec Majcichov prevádzkovateľovi uložiť pokutu do 6 638
EUR.12

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ a ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§8
(1) Predmetné nariadenie sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území
obce Majcichov, s výnimkou prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v
zmysle osobitných predpisov.
(2)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší doteraz platné VZN obce Majcichov č.
4/2016 pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Majcichov

(3)

Nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 32/2021 dňa 04.11.2021
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Majcichov a zverejnenia
na internetovej stránke obce Majcichov www.majcichov.sk .

Ing. Tibor Marek, v.r.
starosta obce Majcichov

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v obci Majcichov dňa: 19.10.2021
Návrh VZN zverejnený na www.majcichov.sk dňa: 19.10.2021
Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli v obci Majcichov dňa: 05.11.2021
Schválené VZN zverejnené na www.majcichov.sk dňa: 05.11.2021

12 § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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