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Obec Veľká Lomnica v zmysle § 4 ods. 3 písm. d), i) a n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a 

§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

v y d á v a 

pre územie Obce Veľká Lomnica 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

 

č. 2/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica 



2 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 3 

písm. d), i) a n) toho istého zákona sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre 

Obec Veľká Lomnica (ďalej len VZN): 

 

 

ČASŤ 1 

Základné ustanovenia 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto VZN upravuje: 

a) podmienky podnikateľskej činnosti na území Obce Veľká Lomnica,   

b) pravidlá a podmienky určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

(prevádzkovej doby) na území Obce Veľká Lomnica, 

c) evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území Obce Veľká Lomnica. 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

1. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 

2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe 

živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 

oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva 

poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

Podnikateľom pre účely tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo 

predáva tovar, alebo poskytuje služby. 

3. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom podnikateľ realizuje podnikanie ako 

sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným 

zákonom. 

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len prevádzková doba) je časovo 

ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkáreň v rámci výkonu podnikateľskej 

činnosti sprístupnená, t. j. v prevádzkárni sa vykonáva predaj tovaru alebo poskytovanie 

služieb spotrebiteľovi. 

5. Určením prevádzkovej doby sa rozumie určenie časového úseku dňa, počas ktorého si 

podnikateľ sám určí dobu, počas ktorej sa v prevádzkárni realizuje podnikanie. 

6. Nočným pokojom sa rozumie časový úsek dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného 

pokoja a odpočinku obyvateľov v obci, kedy nedochádza k obťažovaniu hlasným alebo 

hlasným zvukovým prejavom a to v záujme dosiahnutia dobrého občianskeho 

spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Nočný pokoj trvá od 22
00

 hod. do 06
00

 

hod. 

7. Obťažovanie hlasným alebo hlasným zvukovým prejavom sa rozumejú každé rušivé, 

obťažujúce, nepríjemné, nežiadúce alebo neprimerané hlasné zvuky technických 
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zariadení, alebo hlasové zvuky osôb nad mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom 

na denný čas alebo čas nočného pokoja.  

 

 

ČASŤ 2 

Ustanovenia o podnikateľskej činnosti 

 

§ 3 

Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti 

 

1. Začatie podnikateľskej činnosti je upravené v platnej právnej úprave, a to najmä v zákone 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v zákone č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 

2. Podnikateľ v zmysle tohto VZN: 

a) ohlási Obci Veľká Lomnica (ďalej len Obec) za podmienok ustanovených v tomto 

VZN prevádzkáreň zriadenú alebo umiestnenú na území obce,   

b) ohlási Obci za podmienok uvedených v tomto VZN prevádzkovú dobu prevádzkárne 

zriadenej alebo umiestnenej na území obce.  

 

§ 4 

Ustanovenia o zriadení, umiestnení alebo zrušení prevádzkární 

 

1. Podnikateľ ohlási Obci prevádzkáreň, ktorú zriaďuje alebo umiestňuje v katastrálnom 

území obce, spolu s ohlásením prevádzkovej doby prevádzkárne najneskôr 7 dní pred 

zriadením alebo umiestnením prevádzkárne v Obci. 

2. Za splnenie ohlásenia podľa § 3 ods. 2 písm. a) tohto VZN sa považuje písomné ohlásenie 

zriadenia alebo umiestnenia prevádzkárne podnikateľom prostredníctvom podateľne 

obecného úradu v Obci. Za splnenie ohlásenia podľa § 3 ods. 2 písm. b) tohto VZN sa 

považuje písomné ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkárne podnikateľom 

prostredníctvom podateľne obecného úradu v Obci.  

3. Písomné ohlásenie zriadenia alebo umiestnenia prevádzkárne a písomné ohlásenie 

prevádzkovej doby prevádzkárne obsahuje najmä: 

a) obchodné meno a sídlo podnikateľského subjektu, 

b) presný názov a sídlo prevádzkárne v katastrálnom území obce, 

c) predmet podnikateľskej činnosti vykonávanej v prevádzkárni, 

d) meno, priezvisko a telefonický (prípadne emailový) kontakt osoby zodpovednej za 

činnosť prevádzkárne, 

e) čas prevádzkovej doby určenej pre spotrebiteľa (aj s vyznačením prestávok). 

4. Na vhodnom a trvalo viditeľnom mieste ohlásenej a zriadenej prevádzkarne musí byť 

uvedené: 

a) obchodné meno a sídlo podnikateľského subjektu, 

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, 

c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa, 

d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie. 
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5. Podnikateľ ohlási zrušenie prevádzkárne alebo prerušenie jej činnosti (pri ukončení alebo 

prerušení oprávnenia, na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť) Obci 

najneskôr do 7 dní od jej zrušenia alebo prerušenia. 

 

§ 5 

Ustanovenia o čase predaja a čase poskytovania služieb 

(prevádzková doba) 

 

1. Podnikateľ v zmysle tohto VZN ohlási Obci prevádzkovú dobu, alebo jej zmeny, 

najneskôr 7 dní pred otvorením prevádzkárne alebo pred uskutočnením zmeny 

prevádzkovej doby prevádzkárne. 

2. Obec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie ohlásenej 

prevádzkovej doby alebo jej zmeny. 

3. Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby mimo času podnikateľom ohlásenej a Obcou 

písomne potvrdenej prevádzkovej doby je možné:  

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

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

b) z dôvodu konania jednorazového verejného podujatia s prísluchovou hudbou alebo 

hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.); 

pričom podnikateľ túto skutočnosť ohlási Obci písomne v lehote najmenej 7 dní pred konaním 

tejto akcie alebo podujatia prostredníctvom formulára Oznámenie o jednorazovej 

prevádzkovej dobe, ktorý tvorí prílohu tohto VZN. 

4. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný 

zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkárne: 

a) bola dodržiavaná určená prevádzková doba,  

b) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku 

priamym dôsledkom činnosti prevádzkárne, najmä hlukom a neprimeraným hlasným, 

alebo hlasným zvukovým prejavom, 

5. Obecná polícia je oprávnená v prevádzkárni s prevádzkovou dobou zasahujúcou do času 

nočného pokoja, alebo jednorázovo predĺženou prevádzkovou dobou, vykonať kontrolu 

dodržiavania pravidiel verejného poriadku. Podnikateľ, alebo osoba zodpovedná za 

prevádzkáreň, je povinný na požiadanie obecnej polície preukázať sa Obcou vydaným 

písomným potvrdením ohlásenej prevádzkovej doby prevádzkárne.  

 

 

ČASŤ 3 

Ustanovenia o samostatne hospodáriacich roľníkoch 

 

§ 6 

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov 

 

1. Poľnohospodársku výrobu vykonávanú samostatne hospodáriacim roľníkom upravuje 

zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 

2. Podnikateľ (ďalej len „samostatne hospodáriaci roľník“) ohlási začatie 

poľnohospodárskej výroby písomne prostredníctvom podateľne obecného úradu v Obci, 
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najneskôr do 7 dní od začatia poľnohospodárskej výroby. Obec vydá samostatne 

hospodáriacemu roľníkovi o zápise do evidencie osvedčenie. 

3. Ohlásenie podľa ods. 2 tohto paragrafu musí obsahovať: 

a)meno, priezvisko a rodné číslo samostatne hospodáriaceho roľníka, 

b)miesto jeho trvalého pobytu, 

c)deň zápisu do evidencie. 

4. Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností 

vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby. 

  

 

ČASŤ 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

§ 7 

Sankcie 

 

1. Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN, 

môže Obec v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,- EUR. 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné  

zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnica dňa 24.03.2015 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1 s názvom Oznámenie o jednorazovej 

prevádzkovej dobe. 

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 

nariadenie č. 3/2011 o podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica, ktoré 

bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 28.06.2011, a všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2013 o podmienkach podnikania na území Obce Veľká Lomnica, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2011 o podmienkach podnikania na území Obce Veľká 

Lomnica, ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lomnici dňa 

14.02.2013. 
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Príloha č. 1 

 

Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe 

 

Oznamovateľ / fyzická, právnická osoba (meno, priezvisko, titul, obchodný názov): 

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

sídlo/ miesto podnikania / trvalý pobyt, PSČ: 

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

IČO/rodné číslo: ........................................................ tel.číslo/e-mail: .................................... 

štatutárny zástupca / meno, priezvisko: .................................................................................... 

korešpondenčná adresa: ........................................................................................................... 

 

Prevádzkareň 

názov: ........................................................................................................................................ 

sídlo: .......................................................................................................................................... 

zodpovedná osoba za prevádzkareň / meno, priezvisko:............................................................  

kontakt / tel./e-mail: ............................................................................................................. 

 

Údaje o neverejnej spoločenskej akcii (uzatvorená spoločnosť) 

dátum konania: .......................................... prevádzková doba / hodina od-do: .......................... 

charakter neverejnej akcie: .......................................................................................................... 

(napr. svadba, kar, firemná akcia, rodinná oslava, stužková a pod.) 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; vyjadrujem 

súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. 

 

 

 

V .............................., dňa ......................              .. ............................................................ 

                                                                                     pečiatka a podpis oznamovateľa 


