Toto všeobecne záväzné nariadenie
bolo vyhlásené vyvesením dňa 03.07.2018
a je účinné dňom 18.07.2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE IVANKA PRI DUNAJI
č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Dunaji na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov vydáva pre územie Obce Ivanka pri Dunaji toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Čl. I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj “nariadenie“) určuje pravidlá času
predaja v obchode, času prevádzky služieb (ďalej aj “prevádzková doba“), a to
v prevádzkarňach nachádzajúcich sa na území obce Ivanka pri Dunaji (ďalej len “obec“).

Čl. II.
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, na ktorý bolo
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele využívania na
maloobchod a služby,
b) podnikateľom je:
1. osoba zapísaná v obchodnom registri (fyzická a právnická osoba),1
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (fyzická a právnická osoba),2
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov (fyzická a právnická osoba),3
c) obchodnou činnosťou je najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),4
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§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
3
Napr. zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánu
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
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d) pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu
konzumáciu na mieste,5
e) službou je najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a
výkony na uspokojenie ďalších potrieb,6
f) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len “prevádzková doba“) je
časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú
poskytované služby konečným spotrebiteľom,
g) sezónnym exteriérovým sedením je externé rozšírenie odbytovej plochy na verejnom
priestranstve alebo na súkromnom pozemku, alebo nachádzajúce sa v dvorových častiach
objektov, patriace k prevádzkovej jednotke, zriadené na území obce. Sezónne sedenie je
v mesiacoch apríl až október.

Čl. III.
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE
1. Obec na účely tohto nariadenia určuje všeobecnú prevádzkovú dobu , a to nasledovne:
- prevádzkarne maloobchodu s potravinárskym alebo priemyselným alebo spotrebným
tovarom, takto:
pondelok až nedeľa od 06.00 hod. do 22.00 hod.

Čl. IV.
PRAVIDLÁ ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB
1. Obec na účely tohto nariadenia člení prevádzky služieb do šiestich kategórií a pre každú
kategóriu určuje všeobecnú prevádzkovú dobu osobitne, a to nasledovne:
I. kategória → prevádzkarne poskytujúce služby v ubytovacích zariadeniach, prevádzky
čerpacie stanice pohonných hmôt, takto:
od 00.00 hod. do 24.00 hod.
II. kategória → prevádzky s pohostinskou činnosťou - reštaurácia, kaviareň, cukráreň,
zmrzlináreň, piváreň, vináreň, bar
a) Nedeľa - Štvrtok od 07.00 hod. do 22.00 hod.,
b) Piatok - Sobota
od 07.00 hod. do 23.00 hod.
III. kategória → prevádzky s pohostinskou činnosťou – nočný bar, klub, diskotéka
a) Nedeľa – Štvrtok od 10.00 hod. do 24.00 hod.,
b) Piatok – Sobota od 10.00 hod. do 04.00 hod.
IV. kategória → sezónne exteriérové sedenie
a) Nedeľa – Štvrtok od 7.00 hod. do 23.00 hod.,
b) Piatok – Sobota od 7.00 hod. do 24.00 hod.
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§ 33 písm. a) a § 34 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
§ 38 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
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§ 43 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
5

2

V. kategória → sezónne sedenie bez reprodukovanej hudby mimo zastavaného územia obce
a) Nedeľa – Štvrtok od 7.00 hod. do 24.00 hod.
b) Piatok – Sobota od 7.00 hod. do 02.00 hod.
VI. kategória → ostatné služby okrem služieb kategórie I. až III. (napr. opravovne, kozmetika,
pedikúra, manikúra, kaderníctvo, holičstvo, požičovňa, čistiareň šatstva a práčovne, cestovné
a stávkové kancelárie, fitnes centrum, krajčírstvo, sklenárstvo, čalúnnictvo)
od 06.00 hod. do 22.00 hod.
2. V prípade nejasnosti, resp. nemožnosti jednoznačného zaradenia prevádzky do niektorej z
uvedených kategórií sa určuje všeobecná prevádzková doba, a to od 08.00 hod. do 22.00
hod.

Čl. V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE PREVÁDZKOVÚ DOBU
1. Podnikateľ je povinný písomne ohlásiť obci prevádzkovú dobu prevádzkarne alebo zmenu
prevádzkovej doby prevádzkarne najmenej päť pracovných dní pred otvorením prevádzkarne
alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne.
2. Podnikateľ môže prevádzkovať prevádzkareň len na základe ohlásenia prevádzkovej doby
prevádzkarne a v jej medziach.
3. V noci z 31. decembra na 1. januára je prevádzková doba všetkých prevádzkarní, v ktorých
sa uskutočňuje predaj a poskytujú sa služby, povolená do 6.00 hod.
4. Ak na niektorý deň počas pracovného týždňa pripadne sviatok alebo deň pracovného
pokoja7, je v deň bezprostredne predchádzajúci sviatku alebo dňu pracovného pokoja
stanovené rozpätie otváracej doby prevádzkarne ako v piatok.
Čl. VI.
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú obcou poverené
osoby.
Čl. VII.
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 uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,00 €.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN,
obec uloží v súlade s § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov pokutu do výšky 6 638,00 €.
_____________________________
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§ 1 a 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení
neskorších predpisov.
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Čl. VIII.
PRECHODNÉ USTANOVENIA
1. Podnikateľ prevádzkujúci prevádzkareň podľa Čl. IV. ods. 1 kategória II., III., IV. a V. na
území obce podľa doterajších predpisov ohlási prevádzkovú dobu prevádzkarne do 60 dní od
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Podnikateľ prevádzkujúci iný druh prevádzkarne
služieb alebo prevádzkujúci obchod pokračuje podľa doteraz ohlásených prevádzkových
hodín.
2. Individuálne rozhodnutia, vydané podľa VZN č. 1/2002 o zmene a doplnení VZN č. 2/1997
o podmienkach podnikania na území obce Ivanka pri Dunaji, strácajú svoju právoplatnosť
dňom ohlásenia prevádzkovej doby podľa ods. 1, v prípade neohlásenia uplynutím
posledného dňa lehoty podľa ods. 1.

Čl. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji zo dňa 28.06.2018 uznesením č. 36/2018
Týmto VZN sa rušia VZN č. 2/1997 o podmienkach podnikania na území obce Ivanka
pri Dunaji, VZN č. 6/1999 o zmene a doplnení zo dňa 13.12.1999 a VZN č. 1/2002 o zmene
a doplnení zo dňa 04.03.2002.
Nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 03.07.2018 a účinnosť nadobúda dňom
18.07.2018.
V Ivanke pri Dunaji dňa 02.07.2018

Ing. Ivan Schreiner
starosta obce
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