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Obecné zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie (ďalej len „VZN“), o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Tekovské Lužany.
Časť I.
§1
Úvodné ustanovenie

1.
Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce,
povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN.
2.
Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré
prevádzkujú na území obce Tekovské Lužany prevádzkarne obchodu a služieb s výnimkou
prevádzkarní, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle osobitných predpisov. 1
3.
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na
miestach určených pre trhový predaj na území obce Tekovské Lužany, ktorých úprava podlieha
osobitnému všeobecne záväznému nariadeniu obce.
4.
Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Tekovské Lužany
vychádza z maximálne pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky
podnikateľov.
5.
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na území obce Tekovské
Lužany môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkarňach stavebne určených ako herne a vymedzených
podľa § 2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
§2
Základné pojmy
1. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
2. podnikateľom
a) osoba zapísaná v obchodnom registri,2
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,3
C) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov, 4
3. 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 predpisu. 5
4. Prevádzkarňou s pohostinskou činnosťou sa pre účely tohto VZN rozumie reštaurácia, bar, pub,
bistro, krčma, pohostinstvo, bufet, cukráreň, rýchle občerstvenie a ďalšie prevádzkarne podobného
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charakteru, kde sa predávajú jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste, vrátene predaja
polotovarov alebo doplnkového tovaru.
5. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb ( ďalej len prevádzková doba ) je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená
spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú
poskytované služby.
6. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie časového
rozpätia (úseku) dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude
prevádzkovať živnosť.
7. Osobitným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie takého
časového rozpätia pre neurčený a neurčitý okruh fyzických osôb a právnických osôb, ktoré majú
v určenej lokalite obce zriadený prevádzkový priestor, počas ktorého sa v prevádzkarni vzhľadom na
predmet jej činnosti a umiestnenie prevádzkuje živnosť.
8. Hudobnou produkciou hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie.
9. Nočným časom časový úsek dňa od 22:00 hod. do 06:00 hod. 6 pre zabezpečenie zdravého a
nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho
spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.
10. Rušením nočného kľudu šírenie neprípustného šírenia hluku a vibrácii v nočnom čase.
11. Zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia
a kladne ovplyvňujú. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie najmä navodzovanie
a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru
primeraným pomerom ( t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú ) došlo
k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad mieru primeranú pomerom
k obťažovanou iných obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom,
vibráciami a pod.
12. Deťmi sa pre účely tohto VZN rozumejú osoby do 18 roku veku života.
13. Uzavretou spoločnosťou sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na
základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby ( podnikateľ, prevádzkovateľ,
poverená osoba ).
14. Pokojným stavom obyvateľov obce sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo obťažované
zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce činnosťou prevádzkarne, a to najmä v čase
nočného pokoja.
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15. Neverejnou – uzavretou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie akcia, ktorej návštevníci sú
individuálne určení a teda akcia nie je verejnosti prístupná, t. z. akcie na pozvánky (rodinné akcie –
promócie, kary, jubileá, svadby a pod.; firemné akcie – firemné dni, konferencie a pod.).
ČASŤ II.
Ustanovenia o ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území obce Tekovské Lužany
§3
Regulácia ekonomickej činnosti na území obce
1. Obec Tekovské Lužany (ďalej len „obec“) pri regulácii ekonomickej činnosti v obci v rámci svojej
samosprávnej pôsobnosti prihliada najmä na zachovanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu
života obyvateľov obce a na dodržiavanie verejného poriadku v obci za predpokladu, že obec svojím
konaním neobmedzí ústavné ani zákonné práva upravujúce slobodný výkon podnikania.
2. Obec s odkazom na výkon samosprávnej pôsobnosti v záujme zachovania, podpory a ochrany
zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, najmä v čase nočného pokoja,
vydáva pre dotknuté subjekty (podnikateľov) usmernenie, v zmysle ktorého sú pri činnosti prevádzkarni
povinní zdržať sa konania, ktoré by vzhľadom na povahu prevádzkovanej činnosti mohlo negatívne
vplývať na zdravý spôsob života obyvateľov obce a narúšať ich pokojný stav, a to najmä dodržiavaním
ustanovení tohto VZN o pravidlách určenia času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb.
3. Obec s ohľadom na zachovanie zdravotne vhodného prostredia pre deti a mládež, ktorým sa rozumie
prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi, najmä pred hlukom, zdrojmi znečistenia ovzdušia,
a prostredie chránené pred negatívnymi výchovnými amorálnymi vplyvmi na deti a mládež vydáva pre
podnikateľov usmernenie, aby vzhľadom na povahu činnosti prevádzkarne vyvinuli maximálne možné
úsilie k obmedzeniu a eliminovaniu týchto negatívnych vplyvov na deti a mládež. (napr. časovým
obmedzením vstupu vzhľadom na charakter prevádzky pri zohľadnení veku spotrebiteľa a pod.)
4. Obec pri výkone samosprávy okrem iného obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu
obce, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja
bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.
§4
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce Tekovské
Lužany sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne: 7
a/ prevádzkarniam s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru
v časovom rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod.
b/ prevádzkarniam poskytujúcim služby
v časovom rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod.
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c/ prevádzkarniam poskytujúcim pohostinské služby na území obce
v časovom rozmedzí od 07:00 hod. do 23:00 hod.
cez víkend – v piatok a sobotu v prípade, že prevádzka má zabezpečenú hlukotesnú izoláciu a
zabezpečí nočný kľud v okolí prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby na území obce v
časovom rozmedzí od 07:00 hod. do 24:00 hod.
v dňoch konania spoločenských podujatí v prípade, že prevádzka má zabezpečenú hlukotesnú izoláciu
a zabezpečí nočný kľud v časovom rozmedzí od 07:00 hod. do 04:00 hod.
d/ prevádzkarniam poskytujúcim pohostinské služby formou sezónneho exteriérového
posedenia na verejnom priestranstve, alebo na súkromnom pozemku / terasy / za podmienok, že
prevádzkovateľ neprekročí najvyššie hodnoty hluku pre deň, večer a noc.
v časovom rozmedzí od 07:00 hod. do 24:00 hod.
- živá hudba do 22:00 hod.
cez víkend – v piatok a sobotu v časovom rozmedzí od 07:00 hod. do 24:00 hod.
- živá hudba do 02:00 hod.
e/ prevádzkarniam v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných hracích automatov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená v časovom rozmedzí od 10:00 hod. do 02:00
hod.
f/ Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania v čerpacích
staniciach pohonných hmôt a v obchodných domoch typu supermarket je prevádzková doba časovo
neobmedzená
2. Dňa 31.12. každoročne (Silvester) je prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na
území obce Tekovské Lužany neobmedzený.
3. V prípade konania spoločenských podujatí je prevádzkovateľ povinný písomne aspoň 5 dní
pred konaním podujatia oznámiť Obci Tekovské Lužany, Obecnému úradu v Tekovských Lužanoch
miesto, dátum, čas a formu konania spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu ktorá je
zodpovedná za organizáciu podujatia, jej adresu a tel. číslo.
4. Prevádzková doba určená pre prevádzkarne, kde dochádza k verejnej produkcii hudby, sa
nevzťahuje na akcie organizované Obcou Tekovské Lužany alebo v spolupráci s Obcou Tekovské
Lužany.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom bola čo
najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom. 8
V prípade sťažností obyvateľov na obťažovanie hlukom z verejnej produkcie hudby v noci, je
prevádzkovateľ povinný na základe výzvy na svoje náklady zabezpečiť vykonanie merania hluku vo
vonkajšom prostredí a vnútornom prostredí budov a protokol o výsledku merania predložiť obci
Tekovské Lužany.
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Ak výsledok merania hluku preukáže opodstatnenosť sťažnosti prekročením najvyšších prípustných
hodnôt hluku, je prevádzková doba prevádzkarne určená časom 06:00 hod. do 22:00 hod. 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.
6. Verejnými kultúrnymi podujatiami pre individuálne neurčených návštevníkov sú koncerty, hudobné a
tanečné produkcie, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Môžu byť usporiadané
len v prevádzkarňach, ktoré sú technicky na tento účel prispôsobené a ktoré budú v súlade s
ustanoveniami zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, v rámci stanoveného
prevádzkového času podľa § 4 ods. 1 písm. c tohto VZN.
7. O jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej
akcie požiada prevádzkovateľ prevádzkarne obce najneskôr tri pracovné dni pred konaním akcie.
§5
Povinnosti prevádzkovateľa obchodu a služieb
1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby (ďalej aj ako „podnikateľ“) si sami určia
čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto Všeobecne
záväzného nariadenia obce Tekovské Lužany a takto určený čas sú povinné dodržiavať.
2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov na území obce,
čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci
prostredníctvom Obecného úradu v Tekovských Lužanoch najneskôr 10 pracovných dní pred začatím
činnosti prevádzkarne, ktorý musí byť rozvrhnutý v súlade s § 4 tohto VZN.
Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:
a) obchodné meno, presné označenie podnikateľa,
b) IČO,
c) sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
d) názov a adresu prevádzkarne,
e) čas predaja alebo prevádzkový čas s vyznačením prestávok,
f) predmet podnikateľskej činnosti a sortimentné zameranie v prevádzkarni
g) fotokópiu osvedčenia o podnikaní, fotokópiu listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy,
3. Ak je oznámenie prevádzkového času prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, obec
Tekovské Lužany túto skutočnosť písomne oznámi prevádzkovateľovi.
4. Ak oznámenie prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, obec Tekovské
Lužany písomne upozorní prevádzkovateľa, že pre jeho prevádzku je určený vo VZN iný prevádzkový
čas, pričom nesúlad ním určeného prevádzkového času je obec oprávnená riešiť v správnom konaní.
Zároveň ho obec oboznámi s podmienkami, ktoré sú nevyhnutné splniť pre určenie prevádzkového
času podľa tohto VZN.
5. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň zvonku na vhodnom a trvale viditeľnom
mieste údajmi, a to :
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a) obchodné meno a sídlo
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
c) prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie
6. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ 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 bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
7. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ – predávajúci povinný písomne informovať najneskôr 7 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, kde môže
spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.
Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec Tekovské Lužany prostredníctvom obecného úradu.
Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.
8. Podnikateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií je povinný
zabezpečiť, aby vystavenie obyvateľov a ich prostredia negatívnym vplyvom týchto faktorov bola čo
najnižšia a neprekročila najvyššie prípustné hodnoty pre deň, večer a noc, a súčasne zabezpečiť ich
objektivizáciu a hodnotenie raz za rok (§ 27 zák. 355/2007 Z.z.)
9. Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií pre deň, večer a noc sú určené s osobitnými právnymi
predpismi. 9
10. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní dodržiavať
ustanovenia všeobecne záväzných predpisov obce Tekovské Lužany, ktoré súvisia s činnosťou
prevádzkarne, ako aj prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa po určenom prevádzkovom čase
nezdržiavali hostia v prevádzkových miestnostiach. Každý prevádzkovateľ je po 22:00 hod. povinný
dodržiavať nočný kľud, okrem dňa 31. 12. v roku / Silvester /.
11. Prevádzkovateľ obchodu a služieb je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu aj na vonkajších
priestoroch prináležiacich k prevádzkarni a dbať na to, aby nedošlo k znečisťovaniu verejného
priestranstva v okolí prevádzkarne.
12. V prípade, že podnikateľovi je v súvislosti s prevádzkou prevádzkarne poskytovaná bezpečnostná
služba,10 je povinný obci Tekovské Lužany oznámiť názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa
bezpečnostnej služby.
13. Určenie prevádzkovej doby prevádzkarne a potvrdené ohlásenia musia byť v prevádzkarni
prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.
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Časť III.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia na území obce Tekovské
Lužany sú oprávnení vykonávať :
a) starosta obce Tekovské Lužany,
b) poverení zamestnanci obce Tekovské Lužany,
c) Obecná polícia Tekovské Lužany,
§7
Sankcie
1. Obec môže právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, uložiť pokutu podľa osobitného
predpisu.11
2. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitných
predpisov.12
§8
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Potvrdenia o prevádzkovej dobe, ktoré boli vydané pred účinnosťou tohto nariadenia a sú v súlade so
všeobecnou prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa tohto nariadenia zostávajú v platnosti.
2. Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzkarne je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní do
30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade so
všeobecnou prevádzkovou dobou prevádzkarne podľa tohto nariadenia alebo v tej istej lehote požiadať
obec Tekovské Lužany prostredníctvom Obecného úradu o učenie prevádzkovej doby prevádzkarne.
.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Lužany o pravidlách času predaja a času prevádzky
služieb na území obce Tekovské Lužany bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 10.5.2012.
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Lužany o pravidlách času predaja a času prevádzky
služieb na území obce Tekovské Lužany bolo schválené Uznesením č. 247/2012 na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Tekovských Lužanoch dňa 25. mája 2012
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tekovské Lužany nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2012.

Ing. Marián Kotora
starosta obce
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1 napr. § 68a zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch, § 79 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov
2 § 27 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3 § 10 zákona c. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4 Napr. zákon c. 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.
5 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
6 § 2 písm. zh) vyhlášky c. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších predpisov.
7 § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8 § 27 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
9 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
10 Zákon c. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
11 § 13 ods. 9, ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12 § 47 ods. 1 písm. b) a § 48 zákona Slovenskej národnej rady c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

