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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ROVINKA 

č. 4/2016 
 

o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času 
prevádzky služieb na území obce Rovinka  

 
Obec Rovinka v súlade s § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR                          
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky 
služieb na území obce Rovinka (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“) v nasledovnom 
znení: 
 

PRVÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
 
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a pravidlá 

času prevádzky služieb v rámci výkonu podnikateľskej činnosti podnikateľmi na území 
obce Rovinka (ďalej len „obec“).  
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby -
podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a/alebo služieb. 
 
 

Článok II 
Základné pojmy 

 
1. Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 
 

a) podnikaním – sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku;  

 
b) podnikateľom – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na 

základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá 
vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu1; ktorá pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia 
prostredníctvom výkonu svojej podnikateľskej činnosti najmä predáva tovar 
a/alebo poskytuje služby; 

 
c) prevádzkarňou – účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ podniká, najmä 

za účelom predaja konkrétne určeného sortimentu tovaru a/alebo poskytovania 
konkrétneho druhu služieb; za prevádzkareň sa pre účely tohto Všeobecne 
záväzného nariadenia považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, 
stavba, na ktoré bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné 
rozhodnutie o účele užívania na obchod a/alebo služby, prípadne predaj 

                                                           
1
  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  



konkrétne určeného sortimentu tovaru a/alebo poskytovania konkrétneho druhu 
služby podľa osobitných predpisov; 

 
d) prevádzkovou dobou (prevádzkový čas) – časovo ohraničená časť dňa, 

počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti 
podnikateľa sprístupnená spotrebiteľom; t.j. v prevádzkarni sa v prospech 
spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru a/alebo sú poskytované služby;  

 
e) uzavretou spoločnosťou skupina ľudí, zdržujúcich sa v prevádzkarni na 

základe pozvánok alebo osobitných klubových kariet.  
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

Čas predaja a prevádzky služieb 
 

Článok III 
Prevádzková doba 

 
1. Pre celé územie obce sa všeobecná prevádzková doba prevádzok určuje v dňoch 

pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod.  
 
2. Pre celé územie obce sa osobitná prevádzková doba prevádzok určuje nasledovne: 

 
a) pre prevádzkarne s predajom tovaru periodickej a neperiodickej tlače : 

 v pondelok až v nedeľu v čase od 05.00 hod. do 22.00 hod.;  
 

b) pre prevádzkarne poskytujúce reštauračné a pohostinské služby : 

 v pondelok až vo štvrtok a v nedeľu v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod.; 

 v piatok a v sobotu v čase od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho 
dňa; 
 

c) pre prevádzkarne poskytujúce reštauračné a pohostinské služby, ktoré majú 
zriadené sezónne externé priestory (terasy a pod.) - pre časť takto využívanej 
prevádzkarne : 

 v pondelok až vo štvrtok a v nedeľu v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.; 

 v piatok a v sobotu v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod.; 
 

d) pre prevádzkarne organizujúce diskotéky a iné tanečné zábavy : 

 v pondelok až vo štvrtok a v nedeľu v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.; 

 v piatok a v sobotu v čase od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa; 
 

e) pre herne určené na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom 
výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, 
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami :  

 v pondelok až v nedeľu v čase od 06.00 hod. do 04.00 hod.; 
 

f) v prevádzkach služieb na neverejných firemných a rodinných akciách pre 
uzavretú spoločnosť :  

 v pondelok až v nedeľu v čase od 06.00 hod. do 24.00 hod; okrem svadieb 
a stužkových slávnosti budúcich maturantov, firemných večierkov, 
rodinných akcií usporadúvaných v stravovacích zariadeniach s prípravou 
a výdajom teplej stravy, kedy je prevádzková doba časovo neobmedzená 
(24 – hodinová).  
 



3. Pre celé územie obce sa neobmedzená 24 - hodinová prevádzková doba stanovuje pre: 
 

a) čerpacie stanice pohonných hmôt; 
b) zariadenia poskytujúce ubytovacie služby; 
c) prevádzkarne s predajom tovaru účelovo zamerané najmä ako nočné 

maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru (večierky); 
d) prevádzkarne s predajom tovaru a poskytujúce zdravotnícke služby (lekárne, 

predajne zdravotných pomôcok a pod.). 
 
4. V rámci času všeobecnej a osobitnej prevádzkovej doby je podnikateľ oprávnený 

stanoviť konkrétny prevádzkový čas každej prevádzkarne. 

 
5. Prevádzkarne vykonávajúce prevádzku po 22.00 hod. v súlade s týmto Všeobecne 

záväzným nariadením sú po uvedenej hodine povinné dodržiavať nočný kľud a verejný 
poriadok v súlade s aktuálne platným všeobecne záväzným nariadením obce o verejnom 
poriadku na území obce. 

 
6. Prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť Obecnému 

úradu v Rovinke, a to najneskôr sedem (7) dní pred začatím činnosti prevádzky alebo pri 
výkone zmeny prevádzkového času prevádzkarne.  

 
7. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje: 

a) názov a adresu prevádzkarne; 
b) dátum začatia činnosti prevádzky, resp. dátum zmeny prevádzkového času;  
c) sortiment predaja, resp. zoznam poskytovaných služieb; 
d) prevádzkový čas prevádzkarne; 
e) obchodné meno podnikateľa; 
f) sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
Kontrola a sankcie 

 
Článok IV 

Kontrola a sankcie 
 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia 
vykonávajú: 

a)  zamestnanci obce; 
b)  hlavný kontrolór obce. 
 

2. Za porušenie ustanovení tohto Všeobecne záväzného nariadenia uloží obec právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6.638,- EUR 
podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠTVRTÁ ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 
 

Článok V 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 

Rovinke dňa 09.11.2016 uznesením č. 70/2016.  
 
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času 
prevádzky služieb na území obce Rovinka.  

 
3. Podnikatelia (prevádzkovatelia) prevádzkarní, ktorým bola prevádzková doba určená 

podľa doterajších predpisov, ohlásia obecnému úradu do tridsiatich (30) dní po 
nadobudnutí účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia určenie prevádzkovej 
doby svojej prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto Všeobecne záväzného 
nariadenia.   

 
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym (15.) dňom odo dňa 

jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci.  
 

 
 

___________________ 
  JUDr. Milan Bombala 
       starosta obce  
 
 

V Rovinke dňa: 10.11.2016 
 

Vyvesené: 10.11.2016 

Zvesené: ..................................... 

 
 

 


