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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 3/2021 

o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní  

na území mesta Vrbové 

Mesto Vrbové na základe samosprávnej pôsobnosti v súlade s ustanovením § 4 ods. 5, 

písm. a), bod 3, § 6 ods. 1  a  § 11 ods. 4, písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie : 

 

 

 



 

 

 

 

             Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 písm. a), bod 3,  
§ 11  ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších zmien               
a noviel schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o predajnej 
a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta Vrbové  a  mesto Vrbové 
zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noriem  a  noviel  v y d á v a  
VZN tomto znení:  

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje predajnú alebo prevádzkovú 

dobu v predaniach alebo prevádzkach na území mesta Vrbové okrem času predaja                       
na miestnych trhoviskách a pri ambulantnom predaji. 
 

2. 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 prevádzkarni 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. 

 
3. Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú 

činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 
 
4. Predajňou alebo prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje 

podnikateľská činnosť, prevádzkuje sa živnosť a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľom. 
 
5.  Uzavretou spoločnosťou je skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni združuje na základe 

pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú 
účastníci akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná. 

 

§ 2 
Čas predaja a čas prevádzky služieb 

 
1. Prevádzková doba v predajniach, v ktorých sa predávajú potraviny sa povoľuje:       

pondelok - nedeľa :  6.00 hod. - 22.00 hod.   
                                          

2. Prevádzková doba v predajniach, v ktorých sa predáva priemyselný, spotrebný a drobný 
tovar sa povoľuje: 

     pondelok - nedeľa :   6.00 hod. - 22. 00 hod. 

 

3.  Predajná alebo opravárenská doba u výrobných činností sa povoľuje :  
      pondelok -  sobota :   6.00 hod. - 22. 00 hod. 

  



 

 

 

4.   Prevádzková doba u živností poskytujúcich služby (kaderníctvo, kozmetika, manikúra,           
      pedikúra, a pod.) sa povoľuje : 
      pondelok - sobota :    6.00 hod. - 22.00 hod. 

  

5.   Prevádzková doba  prevádzkarňach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby, bary         
sa povoľuje: 

      pondelok - piatok :   6.00 hod. - 01.00 hod. 
      sobota - nedeľa :      6.00 hod. - 04.00 hod. 
       

6.   Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania,  je  
časovo neobmedzená.  

 

7. Ak  sa  v  prevádzkarní  poskytujúcej  pohostinské  a  reštauračné služby, bary koná akcia 
uzavretej spoločnosti (napr. svadba, ukončenie štúdia - promócie, stužková, plesy,  a pod.  
akcie), prevádzková doba nie je obmedzená. 

 

8. Počas  novoročných  osláv, t. j.  v  noci z 31.12.  na  01.01.,  prevádzková  doba  všetkých 
prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta Vrbové nie je obmedzená. 

 

9. Ak je mesto Vrbové usporiadateľom alebo spoluorganizátorom spoločenskej alebo 
kultúrnej akcie, ktorej súčasťou je i produkcia hudby v noci, prevádzková doba nie je 
obmedzená.    

 

10. Podnikateľ si môže určiť obedňajšiu prestávku v predajni alebo v prevádzkarni. 
 

11. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných    
prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke                    
po uplynutí prevádzkového času. 

 

                                                       § 3 
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 3 druhej časti tohto nariadenia, je povinný v lehote 30 kalendárnych dní od dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonať úpravu tohto prevádzkového času podľa 
tohto nariadenia. 
 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

  § 4 
Záverečné  ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Vrbové sa uznieslo mestské zastupiteľstvo 
vo Vrbovom č. uznesenia xx/VI/2021 zo dňa 30.06.2021.  VZN č. 3/2021 nadobúda platnosť 
dňom schválenia v Mestskom zastupiteľstve. 
 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecné 
záväzné nariadenie č. 6/2008 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na 
území mesta Vrbové  schválené MsZ  dňa  27.11.2008 Uznesením č. 143/XI/2008. 

 
3. VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2021. 

 
4. Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia podliehajú schváleniu 
mestského zastupiteľstva vo Vrbovom. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN č. 3/2021 je Príloha č. 1.  
 
 

   Dott. Mgr. Ema Maggiová v.r. 
                                                                                           primátorka  mesta Vrbové 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č. 1  k VZN č. 3/2021 

 

 

Žiadateľ 

Právnická osoba / Fyzický osoba oprávnená na podnikanie :  

 

Sídlo: 

 

IČO: 

Kontakt : 

 

 

 
Mesto Vrbové 

Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4 

922 03 Vrbové 

 

Vec: 
Žiadosť  o  vydanie   stanoviska   k   podnikateľskej   činnosti   v   meste   Vrbové, podľa                    
§  4,  ods. 3,  písm. d/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších 
predpisov 
 

Adresa prevádzky: 

 

Názov prevádzky: 

Predmet podnikateľskej činnosti: 

 

 
 
 
 

.............................................................. 
pečiatka a podpis žiadateľa 



 

 

 

 
 
 
 

K žiadosti prikladám nasledovné podklady: 
 Oprávnenie na podnikateľskú činnosť: platný živnostenský list / výpis z obchodného 

registra / iné právne platné doklady osvedčujúce právoplatnosť začatia podnikateľskej 
činnosti v zmysle právnych predpisov 

 List vlastníctva / nájomnú zmluvu / iný právoplatný doklad o vlastníctve objektu , 
príp. pozemku 

 Dohoda s podnikateľským subjektom zabezpečujúcu odvoz odpadu z podnikateľskej 
činnosti na území mesta 

 Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov 
predmetnej podnikateľskej činnosti  

 
 
 
 
 
Vec: Oznámenie prevádzkovej doby 
 
 
 
Názov prevádzky: 

Adresa prevádzky 

 

Predmet podnikateľskej činnosti: 

 
 
Prevádzková doba: 
 

Pondelok  od .................. do .................. 

Utorok   od .................. do .................. 

Streda   od .................. do .................. 

Štvrtok   od .................. do .................. 

Piatok   od .................. do .................. 

Sobota   od .................. do .................. 

Nedeľa   od .................. do .................. 
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