
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Červená Voda 

č.2/2018 o podnikateľskej činnosti  a určení  prevádzkového času 
v obchode a službách na území obce Červená Voda 

 
Obecné zastupiteľstvo v Obci Červená Voda na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), n), § 6 

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov  schvaľuje pre územie obce Červená Voda toto všeobecne 

záväzné nariadenie: 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb (ďalej len prevádzkový čas) v prevádzkarniach na území obce 
Červená Voda  (ďalej len obce) okrem prevádzkového času trhovísk 
a ambulantného predaja. 

 
Článok 2 

Prevádzkový čas 
1. Prevádzkový čas bez obmedzenia sa určuje pre prevádzkarne poskytujúce 

služby prechodného ubytovania, prevádzkarne predávajúce pohonné 
látky, opravovne vozidiel a všetky prevádzkarne pri prechode z 31.12. 
bežného roka na 1.1. nasledujúceho roka. 

2. Prevádzkový čas pre ostatné obchody  a služby sa určuje od 6.00 hod do 
22.00 hod. 

3. Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach – bary, reštaurácie, 
kaviarne, diskotéky a pod. sa stanovuje v dňoch pondelok až štvrtok 
a v nedeľu maximálne do 24.00 hod , v piatok a sobotu maximálne do 
02.00 hod. Prevádzkový čas sa počas Veľkonočnej nedele a 26.12. povoľuje 
do 04.00 hod. 

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb si určí podnikateľ 
maximálne v rozsahu času podľa ods. 1 až 3 podľa svojich potrieb 
a možností. 

 
 

Článok 3 
Obmedzenie prevádzkového času 

1. V prípade, že v prevádzkach podľa článku 2 ods. 3 došlo v priebehu troch 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch k opakovanému 
protiprávnemu konaniu spáchanému v súvislosti s prevádzkou aj 
v bezprostrednej blízkosti prevádzky na úseku ochrany verejného 
poriadku, rušenia nočného kľudu a občianskeho spolunažívania, 
obmedzuje sa prevádzkový čas na maximálny rozsah od 06.00 hod do 
22.00 hod na obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov. 
 

2. Za opakované protiprávne konanie v zmysle odseku 1 sa nepovažuje 
protiprávne konanie spáchané v priebehu jedného dňa. 



 
3. Spáchanie protiprávneho konania v zmysle odseku 1 oznamuje obec 

Červená Voda prevádzkovateľovi zariadenia písomne do 7 dní od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní priestupku alebo od 
udelenia sankcie za spáchanie priestupku v blokovom konaní v zmysle 
osobitného zákona. ( zákon č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov) 

 
4. Obmedzenie prevádzkového času oznamuje písomne obec Červená Voda 

prevádzkovateľovi zariadenia. Obmedzenie prevádzkového času je účinné 
od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo 
oznámenie prevádzkovateľovi doručené. 

 
 

Článok 4 
Oznámenie prevádzkového času 

1. Prevádzkovateľ je v zmysle tohto VZN povinný obci Červená Voda: 
a)  oznámiť prevádzkový čas novozriadenej prevádzkarne a každú zmenu       
prevádzkového času v zriadenej prevádzke 
 b) oznámiť dočasné uzavretie prevádzkarne ( napr. z dôvodu 
práceneschopnosti, dovolenky a pod.) 

                                  c)oznámiť ukončenie – zrušenie činnosti prevádzkarne. 
2. Splnenie si uvedených povinnosti podnikateľom sa uskutoční písomnou, 

prípadne elektronickou formou, alebo na predpísaných tlačivách na 
adresu Obecného úradu v Červenej Vode najneskôr 5 dní pred zmenou. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom 
poverených zamestnancov obce a hlavný kontrolór obce. 

2. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Červená Voda – 
www.cervenavoda.sk, v lehote podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného 
všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa 2.2.2018 
Zvesené dňa:      

 
 
 
 
 
 

http://www.cervenavoda.sk/


Príloha č. 1 – Tlačivo oznámenia prevádzkového času alebo zmeny prevádzkového času 
 
Obchodné meno: 
 
................................................................................................................................................ 
 
IČO....................................................................Tel. kontakt:.................................................. 
 
Adresa – sídlo .......................................................................................................................... 
 
 

Obecný úrad Červená Voda 
Červená Voda 28  

083 01  Sabinov 
 

VEC 
Oznámenie 
 
V zmysle VZN č. 2/2018 o podnikateľskej činnosti a určení prevádzkového času na území 
obce Červená Voda oznamujem: 
 
1. Prevádzkový čas novozriadenej  prevádzkarne 
2. Zmenu prevádzkového času  existujúcej prevádzkarne 

- zakrúžkujte, o čo  sa jedná 
 
 
Názov prevádzkarne:....................................................................................... 
 
Sídlo prevádzkarne:......................................................................................... 
 
sortiment predávaného tovaru, druh poskytovaných služieb:................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Prevádzkový čas: 
 
Po    od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
Ut    od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
St     od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
Št     od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
Pia   od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
So    od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
Ne   od....................do........................... Prestávka od...........do.................. 
 
v Červenej Vode dňa...................                               Podpis, pečiatka........................................... 
 
Prílohy: kópia živnostenského listu, resp. výpis z Obchodného registra, kópia LV – alebo 
nájomnej zmluvy – ako doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru. 



Príloha č. 2 – tlačivo oznámenia ukončenia činnosti prevádzkarne 
 

Obchodné meno: 
 
................................................................................................................................................ 
 
IČO....................................................................Tel. kontakt:.................................................. 
 
Adresa – sídlo .......................................................................................................................... 
 
 

Obecný úrad Červená Voda 
Červená Voda 28  

083 01  Sabinov 
 

VEC 
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v obci Červená Voda 
 
V zmysle VZN č. 2/2018 o podnikateľskej činnosti a o určení prevádzkového času na území 
obce Červená Voda oznamujem ukončenie činnosti prevádzkarne: 
Názov prevádzkárne:..................................................................................................... 
Adresa prevádzkarne:.................................................................................................... 
Dátum ukončenia činnosti prevádzky:........................................................................... 
 
 
Uveďte, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najme kde si môže 
spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu:.............................................................................. 
........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
V Červenej Vode, dňa...............................                         Podpis, pečiatka............................. 

 


