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Obec Nižný Kručov na základe ustanovenia článku 67 ods. 1 a článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, § 4 ods. 5 písm. a) bod 3, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vydáva toto  

 

všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2022  

 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
§ 1 Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v prevádzkach určených k podnikateľskej činnosti subjektov 

oprávnených na podnikanie na území obce Nižný Kručov. 

2. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Nižný 

Kručov sa vychádza z prevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov 

obce a primerané požiadavky podnikateľov. 

 

§ 2 Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Prevádzkareň 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 konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny 

druh služieb podľa osobitného predpisu.  

2. Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež 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. Podnikateľ 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.  

4. Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 
 

§ 3 Čas predaja v obchode 

 

1. Všeobecný čas predaja v obchode a prevádzky služieb sa určuje nasledovne: 

a) v predajni potravín a v predajni rozličného tovaru v čase od 6:00 hod. do 18:00 

hod. v dňoch pondelok až piatok a od 6:00 hod. do 12:00 hod. v sobotu. Predajňa 

musí byť otvorená minimálne 4 hodiny v dňoch pondelok až sobota, 

b) V zariadeniach pohostinského charakteru v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. 

v dňoch nedeľa až štvrtok a od 7:00 hod. do 24:00 hod. v dňoch piatok a sobota, 

c) V prevádzkarni poskytujúcej služby v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod. v dňoch 

pondelok až sobota. 



d) V prevádzkach, ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti 

(svadobné hostiny, životné výročia, firemné oslavy a pod. je prevádzková doba 

neobmedzená, 

e) V prevádzkach organizujúcich na prelome rokov (Silvester-Nový rok) je 

prevádzková doba neobmedzená. 

2. Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ 

v rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre 

verejné kultúrne podujatia usporiadané právnickými alebo fyzickými osobami podľa 

osobitného predpisu.1 

 

§ 4 Povinnosti prevádzkovateľov pri určovaní prevádzkového času 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný určiť svoj čas predaja v obchode v súlade s ustanoveniami 

tohto všeobecného záväzného nariadenia pre príslušný druh obchodu.  

2. Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste prevádzkarne, ako aj pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzkarne 

upravuje osobitný predpis. 2 

 

§ 5 Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú: 

a) starosta obce, 

b) obecný úrad – poverení zamestnanci, 

c) hlavný kontrolór obce, 

d) poslanci obecného zastupiteľstva v rozsahu svojich právomocí daných zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

2. Sankcie za nedodržiavanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených 

v tomto nariadení upravuje osobitný predpis – § 48  zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 § 1 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
2 § 15 zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov 




