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OBEC KARNÁ 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
                         č. 02/2022 
 
 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území obce Karná 
 
 
 
                                                       Článok I. 
 
                                       ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
 
                                           PREDMET ÚPRAVY 
 
1. Toto VZN obce Karná určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území obce Karná, 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 vťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré 
prevádzkujú na území obce Karná prevádzkarne obchodu a služieb. 
3. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Karná 
prihliada na uspokojenie potrieb občanov obce, uspokojenie spotrebiteľov, požiadavky 
podnikateľov a na dodržiavanie verejného poriadku na území obce. 
 
                                             ZÁKLADNE POJMY 
 
Na účely tohto VZN sa rozumie: 
1. Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca v 
predaji tovaru a poskytovaní služieb. 
2. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel 
dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť 
registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. 
3. Podnikateľom je osoba, zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe 
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku 



výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom pre účely tohto 
VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje 
služby. 
4. Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 
5. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni. 
6. Nočný pokoj je čas od 22,00 h do 06,00 h. Ide o časový úsek vyhradený pre zabezpečenie 
zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce. 
7. Rušenie nočného pokoja je šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase. 
8. Za nočný čas sa pre účely tohto VZN považuje čas medzi 22,00 hod. a 06,00 hod. 
9. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinnosti a 
limitov stanovených osobitným predpisom – Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 
549/2007 Z.z. 
10. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, 
reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo 
koncertné vystúpenie, spev a pod. 
11. Spoločenské podujatie, uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v 
prevádzke na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, 
prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr. svadba, 
promócia, ples, školská zábava, zábava, kar, posedenia pri iných rôznych príležitostiach). 
 
 
                                                          Článok II. 

 
PRAVIDLÁ ČASU A PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 

 
 

VŠEOBECNÝ ROZSAH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY 
SLUŽIEB 

 
Všeobecný rozsah času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa ustanovuje v dňoch 
pondelok – nedeľa od 6.00 do 22.00 hod. 

 
OSOBITNÉ URČENIE ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 
 
1. Prevádzková doba v dňoch piatok, sobota alebo v deň predchádzajúci dňu pracovného 
pokoja od 6.00 do 24.00 hod. je povolená v prevádzkarňach obchodu a služieb, ktorých 
predmetom podnikateľskej činnosti je pohostinská, reštauračná činnosť, vrátane prevádzok 
typu kaviareň, bar. 
2. Prevádzková doba denne od 0.00 hod. do 24.00 hod. je povolená v prevádzkarňach 
obchodu a služieb, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je poskytovanie ubytovacích 
služieb. 

 
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 
VZN obce Karná a takto určený čas sú povinné dodržiavať. 
2. Podnikateľ prevádzkujúci prevádzkareň na území obce Karná je povinný písomne oznámiť 
čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne obci Karná najneskôr 5 pracovných dní pred 



začatím činnosti prevádzkarne. 
3. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný 
zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného: 
 a) bol dodržiavaný určený prevádzkový čas, 
 b) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym 
dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým 
zvukovým prejavom. 
4. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný 
najneskôr 2 dni vopred písomne oznámiť obci Karná zmenu prevádzkovej doby. 
5. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste 
údajmi a to : 
a) obchodné meno a sídlo 
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne 
c) prevádzková dobu určená pre spotrebiteľa 
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide a 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, predajca povinný písomne informovať najneskôr 
sedem dní pre 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 dátum zrušenia prevádzkarne. Predajca o 
tom zároveň písomne informuje obec Karná prostredníctvom obecného úradu 
najneskôr 15 pracovných dní od jej zrušenia. Obec Karná je povinná na požiadanie tieto 
informácie poskytnúť spotrebiteľovi. 
 
 

Článok III. 
 

 
                         PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
                                                KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú: 
a) starosta obce, 
b) hlavný kontrolór obce, 
c) poslanci obecného zastupiteľstva obce 
d) poverení zamestnanci 
 
                                                    SANKCIE 
 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 46 zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur. 
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN 
môže obec v súlade s § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu do 
výšky 6 638 eur. 



 
                                    ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli dňa 13.05.2022 a zvesený   
    27.05.2022. 
2 .Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Karná 03.06.2022 uznesením číslo 
    2/2022. 
3. VZN č.2/2022 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 06.06.2022 
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022  
 
 
 
V Karnej, dňa 13.05.2022                      

 

 

 

                                                            

                                                                                                      Anton Hodor 

                                                                                                       starosta obce 

 


