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Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3, písm. i), § 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 právnych predpisov sa
uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú pravidlá
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zvolenská Slatina,
okrem času predaja a poskytovania služieb na trhových miestach.
2. Nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré
prevádzkujú na území obce Zvolenská Slatina prevádzkarne obchodu alebo služieb.
3. Pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa prihliada
na uspokojenie potrieb obyvateľov obce a na požiadavky podnikateľov.
§2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Prevádzkou priestor, v ktorom sa vykonáva podnikateľská činnosť a ktorý je určený
pre styk so zákazníkmi,
b) Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb na základe
zápisu v obchodnom registri, na základe živnostenského oprávnenia alebo podľa
osobitných predpisov,
c) Prevádzkovou dobou časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa
vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,
d) Priestorovým uzavretím uzavretie miestností, z ktorých prevádzka pozostáva
(zatvorenie vonkajších dverí a okien),
e) Exteriérovým sedením vonkajšia prevádzka pohostinských služieb (mimo
uzatvoreného priestoru prevádzky),
f) Uzavretou spoločnosťou skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje
na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne
určené a sú účasní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (firemné večierky, rodinné
oslavy, svadby, a pod.),
g) Hudobnou produkciou hudba reprodukovaná technickým zariadením, diskotéky,
tanečné zábavy, koncerty „živá“ hudba na počúvanie, spev a pod.,
h) Hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý
zvuk, ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným
predpisom1,
i) Nočným časom časový úsek dňa od 22,00 hod. do 6,00 hod. nasledujúceho dňa,
ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja
a odpočinku obyvateľov v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania
a dobrých susedských vzťahov1.
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Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov
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§3
Povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť obci Zvolenská Slatina vždy do 5
kalendárnych dní:
a) Otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby,
b) Zmenu prevádzkovej doby,
c) Zrušenie prevádzkarne.
2. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť
prevádzkovú dobu.
3. Prevádzkovateľ je povinný:
a) Zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas
podľa tohto nariadenia,
b) V prípade otvorenej prevádzkarne po 22,00 hod. v súlade s týmto nariadením
zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku
a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty
pre vonkajšie priestory1.
§4
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom
obce Zvolenská Slatina sa určuje čas predaja a čas prevádzky:
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí od 06.00 hod. - 22.00 hod.,
b) v prevádzkach služieb v časovom rozmedzí od 06.00 do 22.00 hod.,
c) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné, pohostinské služby s hudobnou
produkciou v uzavretých priestoroch budov na neverejných firemných
a rodinných akciách pre uzavretú spoločnosť (napr. firemné večierky, rodinné
akcie, svadby, plesy a pod.) bez obmedzenia za podmienky, že prevádzkovateľ
zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol rušený nočný čas, nebola
ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne,
d) v prevádzkach poskytujúcich reštauračné, pohostinské služby s hudobnou
produkciou v exteriéry na neverejných firemných a rodinných akciách pre
uzavretú spoločnosť (napr. firemné večierky, rodinné akcie, svadby, plesy a pod.)
v časovom obmedzení od 06.00 hod do 03.00 hod.
2. V čase od 22,00 hod. sa môžu prevádzkarne prevádzkovať za predpokladu, že hluk
zo zariadení a hluk z hudobnej produkcie neprekročia najvyššie prípustné hodnoty
pre vonkajšie priestory a stavby a bude zamedzený prenos vibrácií na fyzické osoby
stanovené osobitným predpisom1. V prípade, že v prevádzkarňach došlo v priebehu
štyroch kalendárnych týždňov dvakrát k rušeniu nočného kľudu a občianskeho
spolunažívania, k porušeniu verejného poriadku, alebo k opodstatneným výjazdom
polície v súvislosti s ich činnosťou, obmedzuje sa prevádzková doba na maximálny
rozsah od 08.00 hod. do 22.00 hod. na obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov.
3. Ak je obec usporiadateľom alebo spoluusporiadateľom spoločenskej alebo kultúrnej
akcie2, ktorej súčasťou je i hudobná produkcia v nočnom čase, prevádzková doba nie
je obmedzená.
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Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov
§ 1 zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
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§5
Sankcie
1. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy3.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 1/2014 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ vo Zvolenskej Slatine na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 28. 01. 2019 uznesením číslo 20/2019
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
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zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§ 47 ods. 1 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
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