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Obecné zastupiteľstvo Beckov podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 

1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov sa uznáša na tomto 

         

 

Všeobecne záväznom nariadení 

č. 2/2021 

 
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Beckov 

 
 

Článok l. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravuje v súlade s 

platnou právnou úpravou čas predaja v obchodoch a čas prevádzky služieb pre fyzické 

osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce tak, aby došlo 

k primeranej rovnováhe medzi požiadavkami obyvateľov a podnikateľov.  

2. VZN sa nevzťahuje na prevádzkovú dobu trhových miest, múzeí, lekární, služieb 

poskytovaných mediátormi a výkon povolaní podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.   /*1 

 

 

Článok II. 

Základné pojmy 
 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

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

b) podnikateľom, ďalej prevádzkovateľ:  /*1 

1. osoba zapísaná v obchodnom registri, 

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

3. osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov, 

4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná v evidencii 

podľa osobitného predpisu, 

c) prevádzkovateľom podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť 

predajom tovaru alebo poskytovaním služieb, 

d) prevádzkovou dobou časovo obmedzená  časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj 

tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom, 

e) nočným časom čas od 22,00 hod do 6,00 hod. (nočný pokoj obyvateľov), 

f) 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. 
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Článok III.  

Pravidlá času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb 

 

1. Všeobecný čas predaja v obchodoch a čas prevádzky služieb v prevádzkarniach 

obchodu a služieb sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

 

2. Prevádzkový čas v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou je stanovený takto: 

 

Od 01.10. bežného roka do 31.05. nasledujúceho roka (časový úsek mimo turistickej 

sezóny v obci): 

V bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na 

bývanie: 

v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa od 08.00 hod. do 20.00 hod., piatok, sobota od 

08.00 hod. do 22.00 hod. 

 

Od 01.06. do 30.09. (časový úsek turistickej sezóny v obci): 

V bytových domoch a nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na 

bývanie: 

v dňoch pondelok až štvrtok, nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod., piatok, sobota od 

08.00 hod. do 24.00 hod. 

 

Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach pri poriadaní občasnej hudobnej 

produkcie (svadby, spoločenské akcie) je určený takto: 

a) V centrálnej časti obce v dňoch piatok a sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod. a od 

00.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa, 

b) V ostatných častiach obce v dňoch piatok a sobota od 08.00 do 24.00 hod., 

c) V zariadeniach s hudobnou produkciou umiestnených mimo obytnej zóny v dňoch 

pondelok až nedeľa od 08.00 hod. do 24.00 hod., od 00.00 hod. do 05.00 hod. 

nasledujúceho dňa. 

 

3. Časovo neobmedzený prevádzkový čas je pri poskytovaní ubytovacích služieb 

a prenajímaní odstavných plôch  pre motorové vozidlá. 

 

4. Rozpätie prevádzkovej doby služieb zariadení  slúžiacich na regeneráciu  a rekondíciu 

a športových zariadení sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 

hod. 

 

5. Rozpätie prevádzkovej doby prevádzky s výhernými automatmi sa určuje v dňoch 

pondelok až nedeľa od 11.00 hod. do 22.00 hod. 

 

 

Článok IV. 

Povinnosti podnikateľa 

 

1. V súlade s ustanoveniami tohto VZN si podnikateľský subjekt stanovuje prevádzkový 

čas pre každú prevádzku. 

2. Ďalšie povinnosti prevádzkovateľa sú upravené v osobitnom právnom predpise.  /*2 

 

 

 



3 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v lehote 

uvedenej  v § 6 ods. 3 zákona č. 369-1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

2. Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. ............... zo dňa  .................. a účinnosť 

nadobúda 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN sa ruší VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Beckov. 

 

 

Daniel Hladký 

Starosta Obce Beckov 

 

 

 

/*1 § 17 ods.1 zák.č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v z. n. p. 

/*2 §2 ods.1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. 

/*3 § 15 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. 

o priestupkoch v z. n. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Daniel Hladký, starosta obce 

 

Vypracoval: Daniel Hladký, starosta obce 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Beckove  

 

1. S c h v a ľ u j e   

VZN č. 1/2021, ktorým sa ruší VZN č. 3/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Beckov v zmysle predloženého návrhu. 

2. Ukladá  

obecnému úradu vyhlásiť VZN č. 1/2021 na úradnej tabuli obce Beckov a zverejniť na webovej 

stránke obce Beckov. 
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