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Obecné zastupiteľstvo obce Kšinná vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6  

ods. 1  a  § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 , zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení  v znení  

neskorších  právnych predpisov  sa uznieslo na tomto   

  

všeobecne záväznom nariadení 

č. 1/2020 

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

Kšinná 

  

 

   Článok 1 

 Úvodné ustanovenia 

  

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj ako „VZN“) je upraviť podrobnosti 

o pravidlách určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby- 

podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území obce 

Kšinná. 

 

 

Článok 2  

Vymedzenie základných pojmov 

Pre účely tohto VZN sa rozumie: 

a) prevádzkovou dobou je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň 

v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom; t.j. v prevádzkarní 

sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby, 

b) akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia 

zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov, 

c) prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 

zariadením alebo akustickými prístrojmi,  

d) sezónnym vonkajším priestorom je vonkajšia prevádzka pohostinských služieb 

(mimo uzavretého priestoru prevádzky). 

 

Článok 3  

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

  

1) Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje 

v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 6:00 do 22:00 hod., ak nie je 

v odseku 4 tohto článku ustanovené inak. 

2) V rámci všeobecnej prevádzkovej doby si podnikateľ sám stanoví prevádzkovú dobu 

pre každú prevádzkareň. 

3) Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 

31.12. príslušného kalendárneho roka na 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka  je 

neobmedzená. 

4) Všeobecná prevádzková doba prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa 

odchylne od odseku 1 toho článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch: 



a) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby je prevádzková 

doba určená v piatok, v sobotu a v deň bezprostredne predchádzajúci sviatku 

alebo dňu pracovného pokoja podľa osobitného predpisu1  do 24:00 hodiny, 

pričom je dovolené využívať len akustickú alebo prísluchovú hudbu, 

b) v prevádzkach uvedených v ods. 4 písm. a) tohto článku, ktoré  majú zriadené 

sezónne vonkajšie priestory je pre časť takto využívanej prevádzky, 

prevádzková doba určená v piatok, v sobotu a v deň bezprostredne 

prechádzajúci sviatku alebo dňu pracovného pokoja podľa osobitného predpisu1 

do 22:00 hodiny, pričom je dovolené využívať len akustickú alebo prísluchovú 

hudbu. 

Článok 4 

 Prechodné a záverečné ustanovenia  

  

1) V prípade, ak podnikateľ nemá pre prevádzkareň obchodu alebo prevádzkareň služieb 

stanovenú prevádzkovú dobu v rozsahu prevádzkovej doby  uvedenej v článku 3 tohto 

VZN, je povinný v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

VZN vykonať úpravu prevádzkovej doby podľa tohto VZN. 

2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN strácajú platnosť a účinnosť individuálne 

rozhodnutia o schválení, predĺžení alebo inej zmene prevádzkovej doby v prevádzke. 

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie  č. 

1/2012 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky 

služieb na území obce Kšinná zo dňa 16.3.2012. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Kšinná na svojom zasadnutí dňa 29.09.2020  uznesením č. 23/2020.  

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli obce, t.j. 15.10.2020.  

  

  

V Kšinnej  dňa 21.08.2020  

  

  

              JUDr. Tatiana Botková  

                    starostka obce  

  

  

  

  

  

 
1 § 1 a 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení 

neskorších predpisov 


