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Obec Ulič v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 písm. i, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

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

o obecnom zriadení“) 

                                                                         v y d á v a 

                                                        Všeobecné záväzné nariadenie 

                                                                       obce Ulič 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ulič (ďalej len 

„nariadenie). 

 

                                                                          Článok 1 

                                                                Úvodné ustanovenie    

                                                                       

1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

pre podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú na území obce Ulič prevádzky obchodu 

a služieb. 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie služieb na 

príležitostných trhoch. 

 

 

                                                             Článok 2 

                                                     Definícia pojmov                               

1. Prevádzkou pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá 

podnikateľská činnosť a zároveň slúži na predaj v obchode alebo na prevádzku služieb, styk so 

zákazníkmi a spotrebiteľmi. Na účely tohto nariadenia sa za súčasť prevádzky považuje aj 

sezónne exteriérové sedenie. 

2. Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) sa 

rozumie časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzka sprístupnená spotrebiteľom za 

účelom predaja tovaru alebo poskytnutia služby. 

3. Nočným pokojom sa na účely tohto nariadenia považuje čas od 22:00 hod. do 06:00 hod. 

určený na zabezpečenie nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce Ulič. 

4. Uzavretou spoločnosťou sa na účely tohto nariadenia rozumie skupina individuálne určených 

a pozvaných osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke za účelom účasti na rodinných, 

firemných alebo obdobných posedeniach (napr. oslavy, svadby, promócie, kary, večierky) bez 

možnosti vstupu pre iné osoby. 

5. Hudobnou produkciou sa na účely tohto nariadenia rozumie hudba určená na tanečnú zábavu, 

diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné 

vystúpenie, spev a pod. 

6. Príslušnou hudbou sa na účely tohto nariadenia rozumie hudba určená na počúvanie, 

reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými nástrojmi. 

7. Akustickou hudbou sa na účely tohto nariadenia rozumie hudba, ktorá používa hudobné 

nástroje, ktoré hrajú bez použitia zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov. 

8. Sezónnym exteriérovým sedením sa účely tohto nariadenia rozumie vonkajšia prevádzka 

pohostinských služieb (mimo uzavretého priestoru prevádzky). 



9. Prevádzkou poskytujúcou pohostinské služby sa na účely tohto nariadenia rozumie najmä 

denný a nočný bar, reštaurácia, bistro, bufet, cukráreň, vináreň, internetová kaviareň, 

zariadenie verejného stravovania. 

 

 

 

 

 

                                                             Článok 3 

                                                     Prevádzková doba 

 

 

 

 

1. Ak nie je v tomto nariadení alebo osobitnom predpise1 uvedené inak, všeobecná  hod. do 

22:00 hod. 

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

svoju prevádzku. 

3. Odchylne od ustanovenia v § 3 ods. 1 nariadenia sa prevádzková doba upravuje v týchto 

prípadoch: 

a) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby sa prevádzková doba v piatok, 

v sobotu a v deň predchádzajúci sviatku alebo dňu pracovného pokoja podľa 

osobitného predpisu v čase od 06:00 hod. do 24:00 hod., s výnimkou sezónnych 

exteriérových sedení, kde platí prevádzková doba podľa čl.3 ods. 1 nariadenia , 

b) v prevádzkach poskytujúcich pohostinské služby zo dňa 31. decembra na 1. januára 

kalendárneho roka od 06:00 hod. do 02:00 hod., s výnimkou sezónnych exteriérových 

sedení, kde platí prevádzková doba podľa čl. 3 ods. 1 nariadenia, 

c) v prevádzkach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť je prevádzková doba 

časovo neobmedzená, s výnimkou sezónnych exteriérových sedení, kde platí 

prevádzková doba podľa čl. 3 ods. 1 nariadenia. 

4. Za účelom zabezpečenia nočného pokoja je pri prevádzkovej dobe dlhšie ako je 22:00 

hod., dovolené využívať len akustickú alebo prísluchovú hudbu za súčasného dodržania 

ustanovení osobitných právnych predpisov a najvyššej prípustnej hodnote hluku. 

5. Na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľského subjektu môže obecné zastupiteľstvo 

určiť konkrétnej prevádzke prevádzkovú dobu nad rámec prevádzkovej doby určenej 

podľa tohto nariadenia. 

6. Na základe odôvodnenej žiadosti občanov môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej 

prevádzke prevádzkovú dobu kratšiu ako je prevádzková doba určená podľa tohto 

nariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 napr. § 15 ods. 4 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo  

predpisy o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov  

 



                                           Článok 4 

                  Povinnosti podnikateľských subjektov  

 

 

 

1. Každý  podnikateľský subjekt je povinný vopred písomne oznámiť obci otvorenie prevádzky 

a určenie prevádzkovej doby v súlade s týmto nariadením a to najneskôr 15 dní pred 

plánovaným otvorením prevádzky. 

2. Každý podnikateľský subjekt je povinný vopred písomne oznámiť obci každú zmenu 

prevádzkovej doby a najneskôr 15 dní pred plánovanou zmenou. 

3. Podnikateľ je povinný obci písomne oznámiť ukončenie prevádzkovania prevádzky a to 

najneskôr v deň, kedy nastala oznamovacia skutočnosť. 

 

 

 

 

                                                         Článok 5 

                                Prechodné a záverečné ustanovenia  

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec. 

2. Podnikateľské subjekty, ktorých prevádzková doba je v rozpore s týmto nariadením, sú 

povinné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť prevádzkovú dobu 

svojich prevádzok v súlade s týmto nariadením. 

3. Pri porušení ustanovení tohto nariadenia obec postupuje a ukladá sankcie v súlade 

s osobitnými.2   

4. Toto nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí poslancov  Obecného zastupiteľstva 

obec Ulič dňa 01.07.2022, uznesením č. 62/2022, nadobúda účinnosť dňom 18.07.2022. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ján Holinka 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 § 27b ods. 1 písm. a ) zákona o obecnom zriadení 

  


