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Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm. a) bod 3. zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení”) vydáva toto  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RIMAVSKÁ BAŇA 

 č.  4/2020  

 

O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA 

ÚZEMÍ OBCE RIMAVSKÁ BAŇA  

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá času predaja 

v obchode, času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré 

podnikajú na území obce Rimavská Baňa (ďalej len „obec“) tak, aby mohli byť uspokojené potreby 

obyvateľov i požiadavky podnikateľov. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca 

v predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.  

 

(2) Prevádzkovateľ je podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu.  
 

(3) Podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe 

živnostenského oprávnenia, osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského 

oprávnenia podľa osobitných predpisov.   
 

(4) Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb a 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. 

 

(5) Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým 

zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu. 

 

(6) Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu 

reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na 

počúvanie, spev a pod. 
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(7) Nočný kľud je časový úsek dňa od 22.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa, ktorý je 

vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme 

dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.     

 

 

§ 3 

Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

(1) V obchodných prevádzkach potravinárskeho charakteru, v prevádzkach so spotrebným, 

priemyselným  alebo drobným tovarom a v prevádzkach s predajom periodickej a neperiodickej 

tlače a tlačovín obec Rimavská Baňa určuje čas predaja denne v rozpätí od 5.00 hod. do 22.00 

hod.  

 

(2) V prevádzkach služieb určuje obec Rimavská Baňa čas prevádzky služieb denne v rozpätí od 

6.00 hod. do 22.00 hod. 

 

 

§ 4 

Osobitné určenie času prevádzky služieb 

 

(1) Prevádzkový čas všetkých pohostinských prevádzok je:  

a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06.00 hod. do 02.00 hod. 

 

(2) Príležitostné predĺženie prevádzkového času je možné výlučne: 

a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. 

svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), alebo  

b) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo 

hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava, koncert a pod.), podnikateľ 

(prevádzkovateľ) je povinný doručiť obci písomné ohlásenie o jednorazovom predĺžení 

prevádzkovej doby najneskôr 7 pracovných dní pred konaním takejto akcie (podujatia). 

Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne a pravdivo určiť dôvod jednorazového 

predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. 

 

 

§ 5 

Ohlásenie času predaja, povinnosti prevádzkovateľa v obchodných prevádzkach, v 

prevádzkach služieb a v pohostinských prevádzkach 

 

(1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Rimavská Baňa 

sú oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia 

určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby a 

takto určený čas sú povinné dodržiavať. 

 

(2) V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie a právnické osoby predložia nimi určený čas predaja v obchodných a 

v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb, v súlade s ustanoveniami tohto 
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Všeobecne záväzného nariadenia obce Rimavská Baňa najneskôr 5 pracovných dní pred 

otvorením prevádzkarne. 

 

(3) Obec Rimavská Baňa vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní 

ohlásenia prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení 

prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozsahu ustanoveným 

týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb, obec vydá 

upozornenie na určenie maximálne prístupného rozpätia prevádzkového času danej prevádzky, 

a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN. 

 

(4) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby tiež oznámia obci každú zmenu 

času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb.  
 

(5) Podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Rimavská Baňa v už 

existujúcich prevádzkach, sú povinné v zmysel tohto VZN ohlásiť obci Rimavská Baňa za 

podmienok ustanovených týmto VZN čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

(prevádzkovú dobu) prevádzkarne na území obce. 
 

(6) Ohlasovacia povinnosť času predaja v obchodných prevádzkach, v prevádzkach služieb 

a pohostinských prevádzkach je povinná pre novovzniknuté prevádzky na území obce 

Rimavská Baňa. 

 

(7) Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný, na mieste kde je uvedená 

prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín 

pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie 

ako jeden deň. 

 

(8) Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ, prevádzkovateľ  povinný písomne informovať 

najneskôr 7 dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, 

kde je uvedená prevádzková doba o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči 

spotrebiteľom, kde môže  spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. 

Prevádzkovateľ o tom  zároveň písomne informuje obec Rimavská Baňa  prostredníctvom 

obecného úradu najneskôr 15 pracovných dní od jej zrušenia.  

 

(9) Splnenie uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční písomnou formou na tlačive, ktoré 

je prílohou č. 1, 2, 3 tohto VZN elektronickou formou, prostredníctvom oficiálnej emailovej 

schránky alebo podaním cez elektronickú schránku Obce Rimavská Baňa. 
 

 

§ 6 

Kontrolná činnosť a sankčné opatrenia 

 

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia a ukladať pokuty sú oprávnení: 

a) starostka obce Rimavská Baňa   

b) starostkou poverení zamestnanci obce Rimavská Baňa. 
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(2) Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená obec Rimavská 

Baňa ukladať a vyberať pokuty 33,00 eur v blokom konaní.  

(3) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Obec 

Rimavská Baňa  môže podľa § 27 b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do 6 638,00 Eur.  

 

(4) Obec pri ukladaní pokút prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho 

konania, na porušenie viacerých povinností, na opakované porušenie povinností.   

 

(5) Pokuty nezaplatené v stanovenom termíne budú vymáhané exekučným konaním.  

 

(6) Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.  

 

 

§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Prevádzkovatelia, ktorých prevádzková doba je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní naj-

neskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia upraviť prevádzkovú dobu v súlade 

s nariadením.   

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Ri-

mavskej Bani č. 180/2020 dňa 3.8.2020. 

 

(3) Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a zverejnené 

na webovom sídle obce dňa 12.8.2020. 

 

(4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.  

 

(5) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné Zastupiteľstvo v Rimavskej Bani. 

 

 

 

                                                                                                 _____________________ 

                                                                                                     Mgr. Elena Polóniová 

                                                                                                           Starostka obce  

 

 



Obec  RIMAVSKÁ BAŇA 
VZN pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  

obce Rimavská Baňa 

 

 
 

Počet príloh: 3 

 

ZOZNAM PRÍLOH 

 

Por. 

číslo 
NÁZOV PRÍLOHY 

Počet 

strán 

1 Ohlásenie prevádzkového času na území obce Rimavská Baňa 1 

2 Žiadosť o zmenu prevádzkového času na území obce Rimavská Baňa 1 

3 Ohlásenie zrušenia prevádzkarne na území obce Rimavská Baňa 1 
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Príloha 1 k VZN č. 4/2020 

 

 

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA      

Obecný úrad 

Hlavná 168 

980 53 Rimavská Baňa 

 

                                                                                                 Pečiatka podateľne 

 

Vec:    Ohlásenie prevádzkového času na území obce Rimavská Baňa v zmysle VZN č.  4/2020 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce  Rimavská Baňa 

 

Obchodné meno: .................................................................................................................................. 

IČO: ...................................................................................................................................................... 

Adresa – sídlo: ...................................................................................................................................... 

Názov a adresa prevádzkarne: ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Sortiment tovarov a rozsah služieb, ktoré budú poskytované v prevádzkarni: .................................... 

...............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................... 

 

Dátum otvorenia prevádzkarne: ........................................ 

 

Prevádzkovú dobu ohlasujem nasledovne: 

Pondelok: ............................................................................... 

Utorok: ................................................................................... 

Streda: .................................................................................... 

Štvrtok: .................................................................................. 

Piatok: .................................................................................... 

Sobota: ................................................................................... 

Nedeľa: .................................................................................. 

 

 

Telefónne číslo prevádzkarne: ............................................... 

 

 

V Rimavskej Bani, dňa: ........................  

 

                                                                                                           _________________________ 

                                                                                                                         Podpis, pečiatka 
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Príloha 2 k VZN č. 4/2020 

 

 

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA      

Obecný úrad 

Hlavná 168 

980 53 Rimavská Baňa 

 

                                                                                                 Pečiatka podateľne 

 

Vec:     Žiadosť o zmenu prevádzkového času na území obce Rimavská Baňa v zmysle VZN   

            č.  4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce   

            Rimavská Baňa. 

 

 

Prevádzkovateľ ..................................................................................................................................... 

Vás týmto žiadam o zmenu času prevádzky v zariadení ...................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

dňa ............................................................  

od – do ..................................................... hod. 

Jedná sa o akciu ....................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................                                  

                                 (forma konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia) 

 

 

Kontaktná osoba zodpovedná za organizovanie podujatia: ................................................................... 

                                                                                                              (meno a priezvisko) 

 

Adresa kontaktnej osoby: ...................................................................................................................... 

Telefónne číslo kontaktnej osoby: ......................................................................................................... 

 

 

 

V Rimavskej Bani, dňa: ............................... 

 

 

                                                                                                           _________________________ 

                                                                                                                         Podpis, pečiatka 
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Príloha 3 k VZN č. 4/2020 

 

 

 

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA      

Obecný úrad 

Hlavná 168 

980 53 Rimavská Baňa 

 

                                                                                                 Pečiatka podateľne 

 

 

Vec:     Ohlásenie zrušenia prevádzkarne na území obce Rimavská Baňa v zmysle VZN   

            č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce   

            Rimavská Baňa. 

 

 

Obchodné meno: .................................................................................................................................. 

IČO: ...................................................................................................................................................... 

Adresa – sídlo: ...................................................................................................................................... 

Názov a adresa prevádzkarne: ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

Sortiment tovarov a rozsah služieb, ktoré budú poskytované v prevádzkarni: .................................... 

...............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................... 

 

Dátum zrušenia prevádzkarne: .......................................................................................................... 

 

 

V Rimavskej Bani, dňa: ........................ 

 

 

                                                                                                           _________________________ 

                                                                                                                         Podpis, pečiatka 


