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Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 v nadväznosti na ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „zákon 
o obecnom zriadení“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len “VZN“) 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Malatíny 
č. 2/2022 

 
o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

na území obce Malatíny 
 
 

§ 1  
Úvodné ustanovenie 

1. Obec Malatíny týmto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Malatíny, povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v prevádzkarňach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN. 
 
2. Toto VZN sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, oprávnené na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti, ktorí prevádzkujú na území obce Malatíny prevádzkareň obchodu a služieb. 
 
3. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Malatíny vychádza 
z prevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a primerané požiadavky podnikateľov. 
 
4. Toto VZN sa nevzťahuje na príležitostný predaj na trhovom mieste a ambulantný predaj, ktorý je upravený 
v osobitnom VZN (tzv. „Trhový poriadok“) . 
 
 

§ 2  
Vymedzenie základných pojmov 

1. Pre účely tohto VZN sa rozumie: 
a) prevádzka/prevádzkareň – priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca 
v predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre styk so  spotrebiteľmi. 
b) prevádzkovateľ – podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu 
c) podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského 
oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov 
d) spotrebiteľ – osoba nakupujúca tovar alebo služby pre osobnú spotrebu, potrebu príslušníkov svojej 
domácnosti alebo  pre  potreby právnickej osoby 
e) prevádzková doba – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb určený v tomto VZN 
f) nočný kľud – časový úsek dňa od 22:00 hodiny do 06:00 hodiny nasledujúceho dňa, ktorý je vyhradený pre 
zabezpečenie nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce Malatíny 
g) rušenie nočného kľudu – najmä šírenie nadmerného hluku a vibrácii v čase nočného kľudu 
h) hluk – každý rušivý obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. 
i) prevádzka poskytujúca pohostinské služby – je pre účely tohto nariadenia najmä denný a nočný bar, 
piváreň, bistro, rýchle občerstvenie, cukráreň, kaviareň, reštaurácia alebo prevádzka, v ktorej je predaj na 
priamu konzumáciu 
j) sezónne exteriérové sedenie – je sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, 
kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru mimo uzavretého priestoru prevádzky, ktorá je 
súčasťou prevádzky (napr. letné terasy, prekryté zimné terasy s výhrevom a pod.). 



 

 

k) ubytovacie zariadenie – je objekt celoročne poskytujúci za úhrady prechodné ubytovanie a s ním spojené 
služby 
l) hudobná produkcia – je určená na tanečnú zábavu, diskotéku, ktorá je reprodukovaná technickými 
zariadeniami, je to živá hudba alebo spev, koncertné vystúpenie a pod. 
m) prísluchová hudba – je hudba určená na počúvanie, ktorá je reprodukovaná technickými zariadeniami 
alebo akustickými prístrojmi 
n) akustická hudba – je hudba, ktorá používa hudobné nástroje aj so sprievodom spevu, ktoré hrajú bez 
použitia zvukovej techniky, elektrických zosilňovačov a elektronických prístrojov 
n) uzavretá spoločnosť – je skupina individuálne určených a pozvaných osôb, ktorá sa oprávnene združuje 
v prevádzke za účelom účasti na rodinných, firemných alebo iných posedeniach bez možnosti vstupu iných 
osôb (napr. kary, krstiny, svadby, oslavy výročí, promócie a pod.)  
 
 

§ 3 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

1. Obec Malatíny určuje týmto VZN všeobecnú prevádzkovú dobu v prevádzkach obchodu a služieb na území 
obce denne v čase od 6:00 do 22:00 hodiny. 
 
2. Osobitne od ustanovenia § 3 ods. 1 tohto VZN sa prevádzková doba upravuje v týchto prípadoch: 
a) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby vrátane sezónnych exteriérových posedení sa 
prevádzková doba určuje v čase od 7:00 do 23:00 hodiny, živá hudba do 22:00 hodiny 
b) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby vrátane sezónnych exteriérových posedení v piatok, 
sobotu a v deň predchádzajúci sviatku alebo dňu pracovného pokoja podľa osobitného predpisu, sa 
prevádzková doba určuje v čase od 7:00 do 24:00 hodiny, živá hudba do 22:00 hodiny 
c) v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania za úhradu a s ním spojené služby (ubytovacie 
zariadenia) je prevádzková doba neobmedzená 
d) každoročne na prelome rokov t.j. z 31.12. na 1.1. (Silvester) je prevádzková doba všetkých prevádzok 
obchodu a služieb na území obce Malatíny neobmedzená. 
 
3. Za účelom zabezpečenia nočného kľudu aj pri prevádzkach s prevádzkovou dobou dlhšou ako je 22:00 
hodina, je dovolené využívať len akustickú alebo prísluchovú hudbu za súčasného dodržania ustanovení 
osobitných právnych predpisov o najvyššej prípustnej hodnote hluku. 
 
4. Prevádzkovú dobu nad rámec § 3 ods. 1 a 2 tohto VZN môže starosta jednorázovo určiť konkrétnej 
prevádzke na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. 
 
5. Toto VZN sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre verejné kultúrne podujatia usporiadané 
právnickými alebo fyzickými osobami v súlade s § 1 zákona č. 96/1991 Zb., o verených kultúrnych podujatiach. 
 
 

§ 4  

Povinnosti prevádzkovateľov 

1.  Prevádzkovateľ si sám stanoví prevádzkovú dobu pre svoju prevádzku v súlade s ustanoveniami tohto VZN 
pre odpovedajúci druh obchodu alebo služby. 
 
2. Podnikateľ (prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný zabezpečiť okrem iného, 
aby pri činnosti prevádzky: 
a) bola dodržaná určená prevádzková doba 
b) nedochádzalo k rušeniu nočného kľudu, pokojného stavu a verejného poriadku priamym dôsledkom 
činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimerane hlasným zvukovým prejavom. 
 



 

 

3. Povinnosti prevádzkovateľov uvádzať prevádzkový čas na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 
prevádzkarne upravuje § 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Z.z., o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 

4. Povinnosti prevádzkovateľov (podnikateľov, predávajúcich) pri dočasnom uzavretí a zrušení prevádzky 
upravuje § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z., 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
Ukončenie prevádzky v prevádzkarni je prevádzkovateľ (podnikateľ, zodpovedná alebo oprávnená osoba) 
povinný písomne oznámiť obci Malatíny.  
 

5. Prevádzkovateľ pri organizovaní neverejnej spoločenskej akcie podľa § 2 ods. 1 písm. n) tohto VZN označí 
prevádzku pri vstupe viditeľným označením „UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ“ prevádzková doba od-do. Pri určení 
prevádzkovej doby pre uzavretú spoločnosť je prevádzkovateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami 
§ 3 ods. 1 až 5 a zároveň § 5 tohto VZN. 

 
 

§ 5  
Ohlásenie prevádzkového času 

1. V záujme riadneho plnenia si samosprávnej pôsobnosti obce pri usmerňovaní ekonomickej činnosti na 
území obce, v záujme zachovania verejného poriadku na území obce, v záujme vedenia záznamov 
evidenčného charakteru a v záujme náležitej všeobecnej informovanosti, je prevádzkovateľ povinný písomne 
ohlásiť obci Malatíny prevádzkový čas vo svojej prevádzkarni, ktorý si určil v súlade s týmto VZN, alebo jeho 
zmenu, a to najneskôr 1 deň pred plánovaným otvorením prevádzky resp. 1 deň pred plánovanou zmenou 
prevádzkovej doby.   
Vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.  
Obec Malatíny vydá prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby resp. jej 
zmenu. 
 
2. Prevádzkovateľ (podnikateľ, zodpovedná alebo oprávnená osoba) zabezpečí, aby ohlásenie prevádzkového 
času (jeho zmeny) a potvrdenie o tejto skutočnosti od obce Malatíny boli v prevádzke prístupné 
k nahliadnutiu osobám oprávneným vykonať kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN. 
 

 

§ 6  
Kontrola a sankcie 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obce Malatíny prostredníctvom hlavného kontrolóra obce 
a starostu obce. 
 
2. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa  zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, za ktorý je možné v zmysle § 46 tohto zákona uložiť pokutu do výšky 33,- EUR. 
Porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je správnym deliktom, za 
ktorý môže obec podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení uložiť pokutu do výšky 6 638,- EUR. 
 
3. Obec pri ukladaní sankcií prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na 
porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinnosti. Pokuty sú príjmom obce Malatíny. 
Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané v exekučnom konaní. 
 
 

§ 7  
Spoločné ustanovenia 

1. Prevádzkovatelia prevádzok, v ktorých je prevádzková doba v rozpore s týmto VZN sú povinní najneskôr 
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu v súlade s týmto VZN. 



 

 

 2. Prevádzkovatelia prevádzkarní na území obce Malatíny sú oprávnení určiť si svoju prevádzkovú dobu 
v rozmedzí určenom týmto VZN pre príslušný druh obchodu alebo služieb.  

 
 

§ 8  
Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny Uznesením č. 
.............................. na svojom zasadnutí dňa 23.06.2022. 
 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 15.07.2022. 
 
 
 
 
V Malatínach dňa 27.05.2022 
 
 
 
 
         Ing. Jaroslav Podhorány 
                  starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 VZN č. 2/2022 

 

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

Meno a priezvisko (obchodný názov), adresa (sídlo), IČO, číslo telefónu, e-mail 

 

 

          Obec Malatíny 

          Obecný úrad 

          Malatíny 9 

          032 15 Partizánska Ľupča 

 

Vec: Ohlásenie prevádzkového času  

 

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................. 

 

Adresa/sídlo: ........................................................................................................................................................................ 

 

IČO: .......................................................  Názov prevádzkarne: ........................................................................ 

 

Adresa prevádzkarne: .......................................................................................................................................................... 

 

Zodpovedný zástupca: .......................................................................................................................................................... 

 

Tel.číslo: ................................................................ E-mail: ................................................................................................... 

 

Sortiment tovarov a rozsah služieb: ..................................................................................................................................... 

 

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

 

Prevádzkovú dobu ohlasuje nasledovne: 

Vnútorné priestory:     Vonkajšie priestory (terasa): 

Pondelok: ...............................................    ............................................. 

Utorok:  ...............................................    ............................................. 

Streda:  ...............................................    ............................................. 

Štvrtok:  ...............................................    ............................................. 

Piatok:  ...............................................    ............................................. 

Sobota:  ...............................................    ............................................. 

Nedeľa:  ...............................................    ............................................. 

 

Termín otvorenia predajne/prevádzkarne: .......................................................................................................................... 

Prevádzkareň je v priestoroch vlastných/prenajatých 

 

 

V Malatínach, dňa ............................................     .............................................. 

          Pečiatka, podpis 

 

Obec Malatíny potvrdzuje prijatie ohlásenia o určení prevádzkového času v prevádzke, dňa ..................................... 

 

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

Pečiatka, podpis referenta OcÚ Malatíny 


