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Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Smižany č. 91/2011 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami 
 

Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch podľa § 4 ods. 3 písm. i) a n), § 6 ods. 1 zákona 

SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení. 

  § 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území obce Smižany 

a ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami spôsobenými predajom v obchode 

a prevádzkou služieb. 

§ 2 

Základné pojmy 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

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

b) podnikateľom 

1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
1
 

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
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3. osoba, ktorá podniká podľa osobitých predpisov,
3
 

c) uzavretou spoločnosťou - skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na základe 

pozvánok, alebo klubových kariet, 

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

príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu služieb, 

e) hudobnou produkciou - hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, 

reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo 

koncertné vystúpenie, 

f) denným časom – čas od 06:00 h. do 18:00 h., večerným časom  - čas od 18:00 h. do 

22:00 h. a nočným časom – čas od 22:00 h. do 06:00 h.
4
 pre zabezpečenie zdravého 

a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného 

občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov,  

g) hlukom - každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo 

škodlivý zvuk,
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h) zvlášť rušivý hluk - je zvuk, ktorý individuálne ruší, alebo obťažuje človeka (napríklad 

výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne 

a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy, prerušený alebo premenný hluk s veľkým 

rozdielom hladín),
6
 

i) rušením nočného pokoja šírenie hluku a vibrácií v nočnom čase 
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§ 3 

Všeobecná prevádzková doba 

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

okrem ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb.
7
 

2. Všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení a zariadení hotelových služieb je  

v dňoch pondelok až nedeľa od 00:00 h do 24:00 h. 

 

§ 4 

Pravidlá určovania prevádzkovej doby v rámci všeobecnej prevádzkovej doby 

1. Podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej prevádzkovej doby vlastnú 

prevádzkovú dobu pre každú prevádzkareň. 

2. Vlastnú prevádzkovú dobu je podnikateľ povinný oznámiť obci v lehote uvedenej v     

§ 6 ods. 4 tohto nariadenia 

3. K oznámeniu o čase predaja podnikateľ doloží: 

a) oprávnenie na podnikanie
1,2

 alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti 

podľa osobitých predpisov,
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b) fotokópiu zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných  na účely 

prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak podnikateľ je vlastníkom nebytového 

priestoru užívaného na účely prevádzkarne, 

c) v prípade, že došlo k zmene účelu využitia nebytového priestoru užívaného na 

účely prevádzkarne, fotokópiu príslušného dokladu o zmene účelu využitia,
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d) protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou,
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e) súhlas s hudobnou produkciou vo večernom čase získaný od vlastníka budovy 

alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza, prípadne súhlas získaný na 

schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
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4. Obec preskúma predložené doklady bezodkladne a v prípade: 

a) splnenia podmienok vydá potvrdenie o splnení podmienok, 

b) nesplnenia podmienok vydá potvrdenie o nesplnení podmienok s určením lehoty 

na nápravu. 

Potvrdenia vydané obcou musia byť v prevádzke prístupné kontrolným orgánom 

k nahliadnutiu. 

5. V prípade hluku šíriaceho sa z prevádzkarne obec písomne vyzve podnikateľa na 

zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu, nie dlhšiu ako tri kalendárne dni. 

V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, obec rozhodnutím zakáže 

hudobnú produkciu vo večernom čase na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia. V opodstatnených prípadoch môže obec postupovať podľa § 43 zákona   

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

§ 5 

Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase 

1. V prípade, že podnikateľ hodlá prevádzkovať obchod alebo poskytovať služby 

v nočnom čase oznámi túto skutočnosť obci. 

2. K oznámeniu o splnení podmienok podnikateľ doloží: 
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a) doklady uvedené v § 4 ods. 3 písm. a), b) a písm. c) tohto nariadenia,  

b) protokol o meraní hluku za nočný čas v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou 

produkciou, 

c) súhlas s prevádzkovou dobou, hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od 

vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť 

dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas 

získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
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3. Obec preskúma predložené doklady bezodkladne a v prípade: 

a) splnenia podmienok vydá potvrdenie o splnení podmienok, 

b) nesplnenia podmienok vydá potvrdenie o nesplnení podmienok s určením lehoty 

na nápravu. 

Potvrdenia vydané obcou musia byť v prevádzke prístupné kontrolným orgánom 

k nahliadnutiu. 

4. Rušenie nočného pokoja je narúšaním verejného poriadku.
12

 

5. V prípade hluku šíriaceho sa z prevádzkarne obec písomne vyzve podnikateľa na 

zjednanie nápravy, pričom určí lehotu na nápravu, nie dlhšiu ako tri kalendárne dni. 

V prípade, že podnikateľ v určenej lehote nezjedná nápravu, obec rozhodnutím upraví 

prevádzkovú dobu do 22:00 h na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. 

V opodstatnených prípadoch môže obec postupovať podľa § 43 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

6. Pre obnovenie prevádzkovej doby spred času vydania rozhodnutia obce je podnikateľ 

povinný predložiť doklady uvedené v ods. 2 písm. b) a c) tohto paragrafu. 

7. V prípade zistenia nedodržania  prevádzkovej doby (nad rámec), ktorú podnikateľ 

oznámil obci, obec písomne vyzve podnikateľa, k zjednaniu nápravy, pričom určí 

lehotu na nápravu nie dlhšiu ako tri kalendárne dni. V prípade, že podnikateľ nápravu 

nezjedná a opätovne poruší prevádzkovú dobu, obec rozhodnutím v opodstatnených 

prípadoch môže upraviť po ukončení správneho konania prevádzkovú dobu do 22:00 h 

na dobu 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. V opodstatnených prípadoch môže 

obec postupovať podľa § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov. 

8. Pre obnovenie prevádzkovej doby spred času vydania rozhodnutia obce je podnikateľ 

povinný predložiť doklady uvedené v ods. 2 písm. b) a c) tohto paragrafu. 

 

§ 5a 

Pravidlá určovania prevádzkovej doby exteriérového sedenia 

1. V prípade, že prevádzkareň má zriadené exteriérové sedenie, toto môže byť 

prevádzkované od 1.7. do 31.8. v piatok a sobotu od 8:00 – 23:00 a v ostatnom čase od 

8:00 – 22:00 hod.  

2. Exteriérové sezónne sedenie podnikateľ môže prevádzkovať iba pod podmienkou, že 

hluk a hudobná produkcia z prevádzkarne do vonkajšieho prostredia a do obytných 

miestností susediacich s prevádzkarňou nepresiahne prípustnú hladinu hluku,
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dodržiava príslušné právne predpisy a preukáže sa potvrdením obce o splnení 

podmienok pre prevádzkovú dobu exteriérového sedenia. 
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3. V sezónnom exteriérovom sedení je zakázané počúvať hudobnú produkciu. 

 

§ 6 

Povinnosti podnikateľa 

1. Oznámenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby z dôvodu mimoriadnej 

požiadavky pre uzavretú spoločnosť je podnikateľ povinný doručiť obci najneskôr 2 

pracovné dni pred konaním akcie. Obec vydá potvrdenie o jednorazovom predĺžení 

prevádzkovej doby, ak sú splnené podmienky uvedené v § 5 ods. 2 tohto nariadenia. 

2. Podnikateľ, ktorý má splnené podmienky uvedené v § 4 tohto rozhodnutia, 

k oznámeniu o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby priloží doklady uvedené v 

§ 5 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariadenia. 

3. Prevádzkovú dobu, prípadne zmenu prevádzkovej doby je podnikateľ povinný 

písomne oznámiť obci ku dňu otvorenia prevádzkarne, prípadne zmeny. V prípade 

zmeny prevádzkovej doby nie je potrebné opätovne predkladať doklady uvedené v § 4 

ods. 3 písm. a), b) a c) a § 5 ods. 2 písm. a) pokiaľ v nich nenastali zmeny. 

4. Podnikateľ je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť údajmi podľa 

osobitného predpisu.
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5. Podnikateľ je povinný uviesť prevádzkovú dobu do súladu s jej obmedzením podľa     

§ 5 ods. 5 a ods. 7 najneskôr do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zákaze 

hudobnej produkcie v nočnom čase. 

6. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby sa z prevádzkarne nešíril hluk a aby neboli 

prekročené prípustné hodnoty pre denný, večerný a nočný čas podľa osobitného 

predpisu.
13

 Prevádzkareň musí byť technickými, organizačnými a ďalšími opatreniami 

zabezpečená tak, aby hluk nezasahoval do vonkajšieho prostredia. 

7. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby z prevádzkarne a bezprostrednom okolí 

prevádzkarne nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja zákazníkmi prevádzkarne. 

8. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný označiť na mieste, kde je 

uvedená prevádzková doba, začiatok a koniec uzavretia, a to najmenej 24 hodín pred 

dočasným uzavretím prevádzkarne.za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá 

dlhšie ako jeden deň.
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9. V prípade zrušenia prevádzkovej doby podnikateľ oznámi túto skutočnosť obci ku dňu 

zrušenia. 

§ 7 

Kontrolná činnosť 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať: 

a) obecná polícia obce Smižany 

b) poverení zamestnanci obce 

§ 8 

Sankcie 

1. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 

nariadenie, môže obec uložiť pokutu,
15

 v prípade nesplnenia povinností podľa §6 tohto 

nariadenia do 6 638 Eur. 
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2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok 

proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48 zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov.
16

 

 

§ 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú 

v platnosti. 

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľov podľa osobitných 

predpisov. 

3. Podnikateľom, ktorí splnili podmienky uvedené vo VZN č. 77/2008 obec Smižany 

prostredníctvom obecného úradu doručí potvrdenie o splnení podmienok do 30 dní od 

účinnosti tohto nariadenia. 

4. Potvrdenia o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto nariadenia zostávajú 

v platnosti. 

5. Podnikatelia, voči ktorým je v súčasnosti vedené správne konanie z dôvodu 

nedodržania prevádzkovej doby, sú povinní po ukončení správneho konania, ktoré 

preukázalo, že k porušeniu došlo, predložiť obci doklady v súlade s § 5 ods. 2 písm. c) 

tohto nariadenia. 

6. Podnikatelia, voči ktorým je v súčasnosti vedené správne konanie z dôvodu rušenia 

nočného pokoja, sú povinný po ukončení správneho konania, ktoré preukázalo, že 

k porušeniu došlo, k obnoveniu prevádzkovej doby predložiť k oznámeniu 

o prevádzkovej dobe doklady v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) a e), resp. § 5 ods. 2 písm. 

b) a c) tohto nariadenia. 

 

§ 10 

Účinnosť 

1. Toho všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom 

v Smižanoch dňa 5.5.2011 uznesením č. 19/5/2011. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.5.2011. 

 

 

 

V Smižanoch dňa 5.5.2011 

 

 

Ing. Michal Kotrady 

starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa 6.5.2011 

 

Zvesené dňa  23.5.2011  
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Odkazy: 

 

1. § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

2. § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov 

3. Napr. zákon č. 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. 

4. § 2 písm. h) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

5. § 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. 

6. § 2 písm. w) Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. 

7. Vyhláška ministerstva Hospodárstva SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje 

kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 

8. § 82 ods. 4, § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

9. § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská technická norma č. 73 4301 

Budovy na bývanie, zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. 

10. § 14 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov. 

11. § 47 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov. 

12. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. 

13. § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka 

§ 15 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov 

14. § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. 

15. § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

16. Napr. Živnostenský zákon, Obchodný zákonník, Zákon č. 355/2007 Z.z., , zákon         

č. 250/2007 Z. z.  


