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Obec Horné Naštice na základe samostatnej pôsobnosti 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 ;:není neskorších predpisov v y d á v a toto 

všeobecne záväzné nariaden1e 
č. 1/2021

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
llorné Naštice 

Článok l 
Vymedzenie základných pojmov 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len„ VZN") sa rozumie: 

1. Čas predaja v_obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas") je
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu
podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzkami sa v prospech
spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorej sa
prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani
technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo
súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

2. Nočný pokoj je čas od 2_2:00 hod. do 6:00 hod. Ide o časový úsek dňa vyhradený pre
zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce,
a to najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom. hlasovým alebo
;rvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod.

3. 1 Iudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná
technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev
a pod.

4. Akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia
?vukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov.

5. Prísl uchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná teclmickým
zariadením alebo akustickými prístrojmi.

6. Uzavretá spoločnosť je skupina osôb. ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke, a to na
základe pozvania. povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ,
pre, ádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo
,erejnc prístupné poskytovanie služieb v prevádzke.

7. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkami vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.



Článok 2 

lJrčcnie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

1. \-'i",ľohľrn) pr1.·, úd/ko,:, ('as prl.:, .. 1d/karní ohclHldu a prľ\ ad/karní sluJicb sa určuje

, dikH.:h po11dclok až ne<.kľa , časO\ om ľO/tnľd/Í od 06.00 hod. do 22.00 hod, ak nie je

\ odsd.u 4 tohto článku ustanovené inak.

2. V rúmci , šeobccného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas

pre kaídú prľ\ ádLkareň. 

3. Pre, ádzko, )' čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce

1:0 dť'ta 31. 12. príslušného kalendárneho roka na 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka je

rn:obmedzcný. . -

-l \ sľoheen� prľ, úd/km 5 čas prc,·úd/karní obchodu a pre, ád/karní slu:>ieb sa odchylne

od odsľku I tohto člúnku upra, uje nm,kdo, ne, l)Chto prípadoch:

a) ,. prcvádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja

a podávania alkoholu a ,  prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo

predaja a pod,h ani a alkoholu. ,·o , šctk)ch prípadoch len s akustickou alebo

prísluchovou hudbou v časovom ro1mcdzí od 06.00 hod clo 24.00 hod., okrem piatka a

soboty. kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. nasledujúceho dňa:

b) ,, prc,ádzkanfach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť do 24.00 hod. okrem:

•svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod.

•firemné večierky

•rodinné akcie usporadúvané v "travovacích zariadeniach s prípravou a výdajom

teplej stra,)

.1e prľ\ úc.1/ko,) čas časm o 1H:ohmcd1ľn): 

c) \ pre, údlkan"lach s hudobnou produkciou. ktoré organi.1.ujú hudobné koncerty.

diskoték) . tanečné zábav) a plesy sa stanovuje od 06.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a 

SLlhot). kľdy sa prc\"é'icl1ko,·)· čas určuje od 06.00 hod. do 0.+.00 hod. nasledujúceho dňa. 

"'· Podnikat�ľ jľ po\ inn5· dodr7ia, ať prc\'ád1kový čas. určcn)' týmto nariadením. 



Článok3 

Prechodné ustanovenia 

1. V prípade, ak podnikateľ nemá pre prevádzkareň obchodu alebo prevádzkareň služieb
stanovený prevádzkový čas v rozsahu všeobecného prevádzkového času určeného v článku 2,
je povinný v lehote 30 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
vykonať úpravu tohto prevádzkového času podľa tohto nariadenia.

2. Nadobudnutím účinností tohto nariadenia strácajú platnosť a účinnosť individuálne
rozhodnutia o schválení, predÍžení alebo inej zmene nočného prevádzkového času v
prevádzke.

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Naštice bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Horných Našticiach dňa: 10.03.202, uznesením č 4/2021

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 1.04.2021

,-��, 
J.ozef/H e d 1 r a

�(;,}osta obr 


