
Všeobecne záväzné nariadenie obce Beckov č. 3/2011  

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
Obecné zastupiteľstvo v Beckove podľa § 4, ods.3, písm. i), § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Beckov. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, 

b) podnikateľom, ďalej prevádzkovateľ: 

1. osoba zapísaná v obchodnom registri 

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

c) prevádzkovou dobou čas, kedy je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju 

príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovaniu služieb, 

d) nočným časom čas od 22,00 hod do 6,00 hod, 

e) rušením nočného pokoja šírenie nadmerného hluku a vibrácií v nočnom čase. Hluk je 

každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, nepríjemný a škodlivý zvuk. 

Najvyššie prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc sú 

určené Nariadením vlády SR č.339/2006 Z.z. 

 

§ 3 

Prevádzková doba 

 

1. Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až nedeľa od 06,00 hod. do 22,00 

hod. 

2. Prevádzkovateľ môže na území obce Beckov prevádzkovať prevádzkovú jednotku 

v dobe od 06,00 hod. do 22,00 hod. bez obmedzenia. 

3. Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarňach s maloobchodným 

a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarňach poskytujúcich služby je 

určená časom medzi 6,00 a 22,00 hod. 

4. Prevádzková doba v prevádzkarňach  s pohostinskou činnosťou:  

- - v termíne od 1.6. do 30.9. ( turistická sezóna ) je určená časom medzi 

6,00 hod.    do    02,00 hod. s podmienkou, že obec Beckov neeviduje 

opodstatnenú sťažnosť obyvateľov na obťažovanie hlukom, porušovanie 

verejného poriadku a poškodzovania životného prostredia ako priamy 

dôsledok činnosti prevádzkarne. 

- v termíne  od 1.10. do 31.5. ( mimo turistickej sezóny) pondelok – štvrtok, 

nedeľa , je určená časom medzi 6,00 hod. do 22,00 hod. a piatok – sobota 

v čase medzi 6,00 hod. do 24,00 hod. 

5. V prípade, že prevádzkareň má zriadené sezónne exteriérové posedenie, môže ho  

prevádzkovať len do určenej prevádzkovej doby prevádzkarne. 



§ 4 

Povinnosti podnikateľa 

 

1. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril nadmerný hluk a aby 

neboli prekročené najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas podľa 

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. 

2. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby v prevádzkarni nedochádzalo k rušeniu 

nočného pokoja. 

 

 

§ 5 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení 

vykonávať: 

- zamestnanci obecného úradu na základe osobitného splnomocnenia starostom 

obce, 

- hlavný kontrolór obce Beckov, 

- členovia Komisie verejného poriadku, obchodu a služieb 

 

2. Prevádzkovateľovi, ktorý poruší toto nariadenie, môže starosta obce uložiť pokutu do 

výšky 6 638,00 eur podľa § 13 ods.9, písm. a)  zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy neupravené týmto všeobecne záväzným nariadení obce sa riadia 

príslušnými ustanoveniami záväzných právnych predpisov. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Beckov č. 72/2011 dňa 24.6.2011 a nadobúda účinnosť 1.7.2011. 

 

 

        

 

 

        Karol Pavlovič 

        starosta obce 

 

 

 

Vyvesené: 10.6.2011 

Zvesené: 24.6.2011 


