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Obecné zastupiteľstvo obce Kaluža sa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku
68 zák. č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 4
ods. 5 písm. a) bod 3. a ods. 3 písm. h), písm. i) a písm. n) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na nasledovnom znení všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len „VZN“) o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzkovania
služieb na území obce Kaluža:
§ 1 Úvodné ustanovenia
(1) Toto VZN určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkach
zriadených na území obce Kaluža.
(2) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzky obchodu a služieb, ktoré sú zriadené na území
obce Kaluža s výnimkou prevádzok, v ktorých prevádzkovú dobu schvaľuje iný orgán v zmysle
osobitných predpisov.
§ 2 Základné ustanovenia
(1) Podnikateľom sa pre účely tohto VZN rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa
považuje za podnikateľa v súlade s ust. § 2 ods.2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.
(2) Prevádzkovateľom sa pre účely tohto VZN rozumie podnikateľ, ktorý v prevádzke
vykonáva podnikanie v niektorej z týchto činností:
a) predaj tovaru alebo
b) poskytovanie služieb.
(3) Prevádzkovaním sa pre účely tohto VZN rozumie podnikanie v niektorých z nasledovných
predmetov činnosti:
a) predaj tovaru v obchode alebo
b) poskytovanie služieb.
(4) Prevádzkou sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom prevádzkovateľ uskutočňuje
podnikateľskú činnosť.
(5) Prevádzkou s pohostinskou činnosťou sa pre účely tohto VZN rozumie prevádzka, v ktorej
sa vykonáva niektorá z nasledovných činností: činnosť reštaurácií a pohostinstiev,
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
prevádzkovanie výdajne stravy, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných
spoločenských podujatiach, alebo inou prevádzkou podobného charakteru, kde sa predávajú
jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste, vrátane predaja polotovarov alebo
doplnkového tovaru.
(6) Vonkajšou terasou sa pre účely tohto VZN rozumie exteriérové rozšírenie odbytovej plochy
prevádzky s pohostinskou činnosťou. Vonkajšia terasa sa pokladá za súčasť prevádzky.

(7) Časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len „čas prevádzkovania“) sa
pre účely tohto VZN rozumie obcou Kaluža určená, časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej
môže podnikateľ v prevádzke vykonávať činnosti predaja tovaru alebo poskytovania služieb.
(8) Prevádzkovou dobou sa pre účely tohto VZN rozumie podnikateľom určená, časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzke vykonávaná prevádzka.
(9) Neverejnou – uzavretou spoločenskou akciou sa pre účely tohto VZN rozumie spoločenské
podujatie, ktorého účastníci sú individuálne určení, zdržujú sa v prevádzke na základe
pozvánok, klubových kariet, príslušnosti k rodine usporiadateľa alebo k firme usporiadateľa za
podmienky, že celkový počet účastníkov spoločenskej akcie vrátane osôb vykonávajúcich
obslužné, alebo organizačné činnosti spolu nepresiahne 250 osôb a podujatie nie je verejnosti
voľne prístupné.
(10) Hluk je pre účely tohto VZN každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci,
neprimeraný alebo škodlivý zvuk spôsobený, alebo vyvolaný činnosťou alebo povahou
prevádzky ( prevádzkovaním).
(11) Nočným časom sa pre účely tohto VZN rozumie časový úsek dňa od 22:00 h do 06:00 h
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 vzťahov.
(12) Verejnou produkciou hudby sa pre účely tohto VZN rozumie živá hudba alebo hudba
reprodukovaná technickým zariadením určená najmä pre verejné kultúrne podujatia, tanečné
zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, vrátane karaoke, koncertné
vystúpenia hudobnej skupiny, živá hudba na počúvanie, spev a podobne.
(13) Stavbou priamo priľahlou sa pre účely tohto VZN rozumie stavba, ktorá sa nachádza v
bezprostrednej blízkosti susednej stavby.
§3 Základné povinnosti podnikateľov
(1) Prevádzka musí byť označená obchodným menom a sídlom resp. miestom podnikania
prevádzkovateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzky alebo iné rozlišujúce
označenie; na vhodnom a trvale viditeľnom mieste musí byť uvedené meno a priezvisko osoby
zodpovednej za činnosť prevádzky, prevádzková doba, kategória a trieda ak ide o ubytovacie
zariadenie.
(2) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať čas prevádzkovania určený týmto VZN a určiť
prevádzkovú dobu v medziach určených časom prevádzkovania.
(3) Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť obci Kaluža prevádzkovú dobu prevádzky alebo
zmenu prevádzkovej doby prevádzky najneskôr päť pracovných dní pred otvorením prevádzky
alebo uskutočnením zmeny prevádzkovej doby prevádzky.
Ohlásenie obsahuje tieto údaje: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, názov
prevádzky, adresu prevádzky, účel využitia prevádzky, prevádzkovú dobu prevádzky.

(4) Ohlásenie prevádzkovej doby podľa § 3 ods.3 tohto VZN je pre prevádzkovateľa záväzné.
Prevádzková doba prevádzky ohlásená podľa § 3 ods.3 tohto VZN musí byť v súlade s časom
prevádzkovania určeným týmto VZN. Ak ohlásená prevádzková doba nie je v súlade s týmto
VZN, obec písomne upozorní prevádzkovateľa a zároveň ho vyzve na odstránenie nesúladu.
(5) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a prostredia hlukom bola
čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené osobitným
predpisom1.
(6) Prevádzkovateľ je povinný i v čase jeho neprítomnosti v prevádzke zabezpečiť
prevádzkovanie tak, aby sa po určenom čase prevádzkovania nezdržiavali zákazníci v
priestoroch prevádzky. Prítomnosť iných osôb ako zamestnancov prevádzkovateľa v prevádzke
mimo času prevádzkovania sa považuje za nedodržanie času prevádzkovania.
(7) V prípade prevádzkovania v nočnom čase je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v
súvislosti s prevádzkovaním nebol rušený nočný pokoj ani verejný poriadok priamym
dôsledkom činnosti prevádzky, najmä hlukom a obťažovaním hlasným alebo hlasovým
zvukovým prejavom.
§ 4 Čas prevádzkovania
(1) Čas prevádzkovania prevádzok na území obce Kaluža sa určuje nasledovne:
a) čas prevádzkovania určený od 06:00 h do 22:00 h pre všetky prevádzky, pokiaľ ďalej
nie je uvedené inak;
b) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 22:00 h pre prevádzky, ktoré sú umiestnené v
stavbách, v ktorých sa nachádzajú priestory určené na bývanie alebo sú umiestnené v
takých stavbách, ktoré sú priamo priľahlé so stavbami, v ktorých sa nachádzajú priestory
určené na bývanie alebo ubytovanie osôb;
c) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 24:00 h pre prevádzky na celom území obce
Kaluža, umiestnené v takých stavbách, v ktorých sa nenachádzajú žiadne priestory určené
na bývanie a prevádzky umiestnené v takých stavbách, ktoré nie sú priamo priľahlé so
stavbami, v ktorých sa nachádzajú priestory určené na bývanie alebo ubytovanie osôb;
d) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 01:00 h nasledujúceho dňa pre prevádzky s
pohostinskou činnosťou a prevádzky, kde dochádza k verejnej produkcii hudby, v oboch
prípadoch za splnenia podmienky, že sa nachádzajú najmenej 250 m od najbližšej budovy
určenej na bývanie, alebo ubytovanie osôb e) časovo neobmedzený čas prevádzkovania pre
prevádzky na celom území obce Kaluža, poskytujúce služby prechodného ubytovania
(hotely, penzióny, ubytovne a podobne),

Viď. 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.
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(2) Čas prevádzkovania vonkajších terás na území obce Kaluža sa určuje nasledovne:
a) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 22:00 h v mesiacoch október až apríl a od
08:00 h do 23:00 h v mesiacoch máj až september pre vonkajšie terasy zriaďované a
prevádzkované na území obce Kaluža na verejných priestranstvách a na súkromných
pozemkoch, patriacich k prevádzke podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), a e.) tohto VZN;
b) čas prevádzkovania určený od 08:00 h do 24:00 h v mesiacoch október až apríl a od
08:00 h do 01:00 h nasledujúceho dňa v mesiacoch máj až september pre vonkajšie terasy
zriaďované a prevádzkované na území obce Kaluža na verejných priestranstvách a na
súkromných pozemkoch, patriacich k prevádzke podľa ods. 1 písm. d) tohto článku.
§ 5 Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby
(1) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré presahuje čas prevádzkovania určený
týmto VZN, je prípustné iba v prevádzkach s pohostinskou činnosťou a to výhradne z dôvodu
konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie.
(2) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby, ktoré presahuje čas prevádzkovania určený
týmto VZN nie je prípustné v prípade, ak neverejná – uzavretá spoločenská akcia, konajúca sa
v prevádzke v daný deň, plynule nadväzuje na bežné prevádzkovanie prevádzky a prevádzka
bola v daný deň v čase prevádzkovania určenom týmto VZN verejnosti voľne prístupná.
(3) V prípade, ak prevádzkovateľ chce použiť prevádzku na účel konania neverejnej – uzavretej
spoločenskej akcie, je povinný písomne oznámiť jednorazové predĺženie prevádzkovej doby na
obecnom úrade v Kaluži, najneskôr päť pracovných dní pred konaním akcie. Prevádzkovateľ v
oznámení jednoznačne a pravdivo určí dôvod jednorazového predĺženia prevádzkovej doby
(druh neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie), ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
(4) V prípade, ak prevádzkovateľ prevádzkuje prevádzku mimo času prevádzkovania určeného
týmto VZN bez včasného splnenia oznamovacej povinnosti v zmysle predchádzajúceho
odseku, alebo prevádzkuje prevádzku mimo času prevádzkovania z iného dôvodu ako uviedol
v oznámení v zmysle predchádzajúceho odseku, resp. prevádzkuje prevádzku mimo času
prevádzkovania z iného dôvodu, ako z dôvodu neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie,
považuje sa takéto prevádzkovanie za nedovolené prevádzkovanie mimo času prevádzkovania
určeného týmto VZN.
(5) Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby v zmysle tohto článku nie je prípustné vo
vonkajších terasách.
§ 6 Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Kaluža vykonávajú:
a) starosta;
b) poverení zamestnanci Obce Kaluža;
c) poslanci obecného zastupiteľstva obce Kaluža v rozsahu svojich právomocí daných zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 7 Pokuty
(1) V prípade porušenia tohto VZN môže obec Kaluža prevádzkovateľovi uložiť pokutu do 6
638 eur.2
§ 8 Prechodné ustanovenia
Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto VZN, sú povinní do
30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN upraviť si prevádzkovú dobu prevádzky a
zosúladiť ju s časom prevádzkovania určeným týmto VZN.
§ 9 Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje § 7 všeobecne záväzného nariadenia Obce
Kaluža č. 2/1998 o podmienkach podnikania na území obce prijatého dňa 24.4.1998 a účinného
od 10.5.1998.
§ 10 Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.7.2021.
Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kaluža dňa 24.6.2021 uznesením č. 63/2021.

Ing. Marek Misár
Starosta obce

2

V spojení s ust. § 27b ods.1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

