
 1 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol  -    vyvesený : 16.6.2011 
-          zvesený   : 20.7.2011 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo  
vyvesené dňa:   29.7.2011 
Zvesené dňa :   15.8.2011 
Nadobudne účinnosť:  15.8.2011 
 
 
                                                                                               Ing. Jozef Murina 
                                                                                                    starosta  obce 
                         
 
 
  
     Obec Lisková  v súlade s ustanovením § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v  znení neskorších  predpisov   
 

vydáva 
 

samosprávne 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková  č. 3/2011 

 
o povolení predajného a prevádzkového času obchodov, pohostinských, 

reštauračných a iných podobných zariadení právnických a fyzických osôb na území 
obce Lisková,  

 
ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa  28. júla 2011 

uznesením č. 94. 
 
 

I. ČASŤ 
Úvodné ustanovenie 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa stanovuje čas predaja 
v obchodoch a čas prevádzky služieb (otváracie hodiny) na území  obce Lisková.  
 
  

2. ČASŤ 
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE PREVÁDZKY 

SLUŽIEB   (PREVÁDZKOVA DOBA) 
§ 1 

Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 

1)  Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným 
predajom tovaru a  v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom 
medzi 06.00 hod. a 21.00 hod.. 
 
2)   Predajný a prevádzkový čas pohostinských , reštauračných a iných podobných 
zariadení právnických a fyzických osôb na území obce Lisková sa povoľuje 
nasledovne:       
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    A) Prevádzkarne s pohostinskou činnosťou  (napr. reštaurácia, bistro, bar, 
kaviareň a pod.) v obytnej zóne    

    - v letnom čase, t.j. od 1. mája do 30. septembra   .....  od 10.00hod. do 22.00 hod. 
    -  v mesiaci júl a august  je zatváracia doba                                          o 23.00 hod.  
    -  v zimnom čase, t.j. od 1. októbra do 30. apríla  ......   od   9.00hod. do 21.00 hod. 

 B). Prevádzkarne s pohostinskou činnosťou  (napr. reštaurácia, bistro, bar, 
kaviareň a pod.)  mimo obytnej zóny  (umiestnené v nebytových priestoroch a  
v bezprostrednom susedstve nie sú stavby určené na bývanie ) 
                                                                               .........  od 8.00 hod. do 05.00 hod. 

 
V nočnom čase medzi 22.00 hod.  a 5.00 hod. môže prevádzkovateľ poskytovať 
služby len na základe povolenia Obce Lisková. V zmysle uvedeného je 
prevádzkovateľ povinný požiadať o vydanie povolenia (súhlasného stanoviska obce  
k prevádzkovým – otváracím hodinám). 
 Žiadosť musí obsahovať: 
- meno, resp. obchodné meno prevádzkovateľa, 
- názov a adresa prevádzkarne, 
- dátum začatia činnosti – predaja, resp. poskytovania služieb, 
- prevádzkový čas (otváracie hodiny), 
- konkrétny sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb. 
K písomnému oznámeniu žiadateľ priloží: 
- fotokópiu výpisu zo živnostenského registra, resp. z obchodného registra, 
- fotokópiu dokladu o vlastníctve, alebo nájomnej zmluvy k priestoru prevádzkarne  
Povolenie – súhlasné stanovisko -  môže  obec  obmedziť  dobou  určitou – 
skúšobnou dobou, v rámci ktorej bude sledovať najmä dodržiavanie nočného pokoja, 
vplyv na životné  prostredie a ostatných podmienok stanovených v povolení. 
 
 

§ 2 
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
 Prevádzková doba  je časovo neobmedzená: 
1)   v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania,  
  
2) v prevádzkarňach s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke  

(lekárne, predajne zdravotných pomôcok a pod.),  
 
3)  vo všetkých prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce zo dňa 31.12. 

príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka,  
 

4)  v prípade jednorazového predĺženia prevádzkovej doby výlučne z dôvodu konania 
mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. 
svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.) 

 
 

§ 3 
Ohlásenie prevádzkovej doby 

1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s 
ustanoveniami tohto VZN , okrem prevádzkarní  podľa § 1,  odsek 2/B. 
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2. Podnikateľ (prevádzkovateľ) je povinný oznámiť Obci Lisková určenie 
prevádzkovej doby svojej prevádzkarne, prípadne zmeny prevádzkovej doby, 
najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo zmeny 
prevádzkovej doby prevádzkarne.  
Písomné oznámenie bude obsahovať: 
- meno, resp. obchodné meno prevádzkovateľa, 
- názov a adresa prevádzkarne, 
- dátum začatia činnosti – predaja, resp. poskytovania služieb, 
- prevádzkový čas (otváracie hodiny), 
- konkrétny sortiment predaja, resp. druh poskytovaných služieb. 
K písomnému oznámeniu žiadateľ priloží: 
- fotokópiu výpisu zo živnostenského registra, resp. z obchodného registra, 
- fotokópiu dokladu o vlastníctve, alebo nájomnej zmluvy k priestoru prevádzkarne 
 
3. Obec Lisková vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o 
podaní ohlásenia prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak 
ohlásenie o určení prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad 
rámec rozsahu ustanoveným týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch a 
času poskytovania služieb, obec vydá oznámenie o určení  maximálne prípustného 
rozpätia prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým 
rozpätím ustanoveným týmto VZN. 
 
4. Ohlásenie podnikateľa o určení prevádzkovej doby potvrdené obcou podľa tohto 
VZN alebo oznámenie obce o určení prevádzkovej doby vydaným podľa tohto VZN je 
pre prevádzku  záväzné. 
 
5. Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení 
činnosti prevádzky) Obci Lisková najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia. 
 
6. Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná preukázať sa 
písomným potvrdením o ohlásení alebo oznámením prevádzkovej doby 
prevádzkarne vydaným Obcou Lisková  na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené 
vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN. 
 
7. Podnikateľ (prevádzkovateľ) okrem povinnosti prevádzkareň zvonka viditeľne 
označiť údajmi podľa osobitného predpisu, je povinný na prevádzkarni zvonka pri 
vstupe viditeľne označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa tohto VZN. 
 
8. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný 
zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného: 
a) bola prevádzkareň zvonka viditeľne označená údajom o prevádzkovej dobe, ktorá 
musí byť v súlade s určením prevádzkovej doby podľa tohto VZN, 
b) bola dodržiavaná určená prevádzková doba, 
c) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku 
priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným 
alebo hlasovým zvukovým prejavom. 
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3. ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 4 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú : 
a) starosta obce, 
b) hlavný kontrolór, 
c) poverení zamestnanci obecného úradu, 
d) poslanci obecného zastupiteľstva. 
 

 
§ 5 

Sankcie 
1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov. Za porušenie 
tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-€ . 
 
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 
VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 
6.638,-€. 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej uznesením č. 94  dňa  
28. júla 2011     a nadobúda účinnosť dňa 15. augusta 2011. 
 
2) Akékoľvek zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
3/5 väčšinou prítomných poslancov.  
 
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 2/1999  schválené  dňa  
23. 6. 1999. 
 
 
 
 
 

                             Ing. Jozef Murina 
                     starosta obce 
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V zmysle pripomienok spracujem nové VZN – 3/2011 


