
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 
Obce Motešice 

 
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zák. SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa svojím uznesením   
č. .110/2008  zo dňa 25.1.2008 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území  Obce Motešice 

 
§ 1 

Úvodné  ustanovenia 
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje v súlade s platnou právnou 
úpravou pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické 
osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území Obce Motešice. 
 

§ 2 
Základné pojmy 

 
Pre účely tohto VZN je: 

a) prevádzkareň – priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť 
b) podnikateľ: 

- osoba zapísaná v obchodnom registri 
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia  

podľa osobitných predpisov 
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do   

                        evidencie podľa osobitného predpisu 
c) podnikanie /podnikateľská činnosť/ - sústavná činnosť vykonávaná samostatne  

podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia 
zisku 

d) čas predaja v obchode – čas určený na predaj výrobkov /tovaru/ spotrebiteľovi 
e) čas prevádzky služieb – čas určený na poskytovanie služieb spotrebiteľovi 
f) výrobok /tovar/ - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená , vyťažená alebo inak získaná 

bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľovi 
g) služba – akákoľvek činnosť, ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi 
h) predávajúci – podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje 

služby 
i) spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa   

            služby poskytované podnikateľskými subjektami vykonávajúcimi svoju podnikateľskú   
            činnosť   
      j)    nočný čas /nočný pokoj/ - čas medzi 22.00 a 6.00 hod. 

 



 

§ 3 
Postup pri povoľovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
1. Každý podnikateľský subjekt, ktorý má na území mesta zriadený obchod alebo 

prevádzku služieb /ďalej len podnikateľ/ je povinný požiadať Obec Motešice  
o vydanie povolenia času predaja v obchode a v prevádzke služieb. 

2. Žiadosť o povolenie času predaja v obchode a v prevádzke služieb /ďalej len 
prevádzková doba/ musí obsahovať: 

- názov spoločnosti, resp. meno a priezvisko podnikateľa 
- IČO 
- adresu sídla spoločnosti alebo miesta podnikania   
- názov prevádzkarne 
- predmet podnikateľskej činnosti 
- oprávnenie na konkrétnu podnikateľskú činnosť 
- adresu prevádzkarne 
- zodpovednú osobu za prevádzkareň 
- spôsob protihlukového zabezpečenia priestorov prípade hudobnej produkcie 

v nočnom čase/ 
- požadovanú prevádzkovú dobu. 

3. Na základe žiadosti vydá Obec Motešice rozhodnutím povolenie na  
Prevádzkovú dobu predmetného zariadenia. V prípade opodstatnených sťažností  
a porušovania platných právnych noriem môže Obec Motešice primerane  
upraviť povolenú prevádzkovú dobu. 
Rozhodnutie o prevádzkovej dobe musí byť umiestnené v prevádzkarni na mieste 
prístupnom spotrebiteľovi a orgánom dozoru. 

4. Podmienky vydania povolenia s prevádzkovou dobu po 22.00 hod.: 
- nebytové priestory, v ktorých sa používa hudobná produkcia sú protihlukovo    

                        zabezpečené tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu ľudí 
- prevádzkovateľ určí osobu zodpovednú za dodržiavanie nočného pokoja 

5. Na mieste verejnosti prístupnom vykonáva kontrolu dodržiavania  prevádzkovej   
            doby, nočného pokoja a verejného poriadku starosta obce alebo ním poverený   
            pracovník OcÚ či poslanec OcZ. 

6. V prípade opodstatnených sťažností a oznámení  od občanov na nedodržiavanie 
prevádzkovej doby a na rušenie nočného pokoja spôsobeného činnosťou prevádzkarne 
môže Obec Motešice primerane upraviť povolenú prevádzkovú dobu. 

7. V prípade jednorázových akcií /napr. zábavy, svadby a pod./ je prevádzkovateľ akcie 
povinný požiadať Obec Motešice o predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania 
predmetnej akcie. 

8. Predĺženie  prevádzkovej doby sa môže uskutočniť len so súhlasom starostu obce 
Motešice. 

 
§ 4 

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 
 
Všeobecný čas predaja a čas prevádzky služieb v prevádzkach obchodu, služieb a cestovného 
ruchu sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod. 
Výnimky z času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb môže individuálnym 
rozhodnutím povoliť starosta obce, ak je to v záujme Obce Motešice, resp. jeho obyvateľov. 



 

§ 5 
Označenie prevádzkarne 

 
1.   Každý predávajúci /poskytovateľ služieb/  je povinný prevádzkareň zvonku   
      viditeľne označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom   
      registri alebo v inom príslušnom registri. 
2.   Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené: 
      a) obchodné meno a sídlo 
      b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne 
      c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa 
      d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení. 

 
§ 6 

Uzavretie a zrušenie prevádzkarne 
 
1.  Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená   
     prevádzková doba označiť začiatok a koniec uzavretia. 
2.   Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný o tom informovať  a  oznámiť, kde   
      a kto  je povinný vyrovnať prípadné záväzky. 
 

§ 7 
Orgány dozoru 

 
1.   Dozor  nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 
      - Obec Motešice – poverení pracovníci. 
2.   V prípade porušovania tohto VZN môže Obec Motešice  zrušiť príslušné   
       povolenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb. 
 

§ 8 
Sankcie 

 
1.   Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie  
      uložiť pokutu za porušenie tohto VZN do výšky 100 000,-Sk v zmysle § 13 ods. 8 zákona   
      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
§ 9 

Záverečné ustanovenia 
 
Toto VZN nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli Obce Motešice. 
Prevádzkovatelia, ktorí majú rozhodnutie o prevádzkovej dobe vydané pred účinnosťou tohto 
VZN: 
- v prevádzkarniach s prevádzkovou dobou do 22.00 hod. platí dovtedy vydané rozhodnutie  
  o prevádzkovej dobe 
-  prevádzkarne s prevádzkovou dobou po 22.00 hod. musia požiadať obec o schválenie   
   prevádzkovej doby 
                                                        
                                                                                                Mária Mišáková 
                                                                                                  starostka obce  
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