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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. 01/2017  
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Obec Oravská Lesná v zmysle ustanovenia § 6 a § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Oravská Lesná o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

Obce Oravská Lesná (ďalej len „nariadenie“). 

 

 

§ 1 

 Úvodné ustanovenia 

1.  Toto nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

(ďalej len „prevádzková doba“) pre podnikateľov, ktorí podnikajú na území Obce Oravská 

Lesná (ďalej aj ako ,,Obec“). 

 

§ 2  

Základné pojmy 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a)  prevádzkarňou priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť a na ktorý 

bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania 

na obchod a služby, prípadne na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo 

konkrétny druh služieb, 

b)  podnikateľom: 1. osoba zapísaná v obchodnom registri 
1
 

  2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 
2
 

  3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov 
3
 

c) prevádzkovateľom prevádzkarne podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva 

podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb, 

d)  prevádzkovou dobou je časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej je 

prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity 

alebo poskytovaniu služieb. 

 

§ 3  

Prevádzková doba na území obce 

1. Prevádzková doba na území Obce sa určuje pre : 

a) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch pondelok až štvrtok, v čase od 

8.00 hod. do 22.00 hod. a nedeľa v čase od 12.00 do 22.00 hod., 

                                                           
1
 § 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

2
 § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

3
 Napríklad zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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b) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby ( typu: reštaurácie, hotely a penzióny) v 

dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod., 

c) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch piatok a sobota, v čase od 8,00 

hod. do 24,00 hod.,  

d) prevádzkarne poskytujúce predaj na verejne prístupné miesto (cez okienko), stánky s 

rýchlym občerstvením, v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 7,00 hod. do 22,00 

hod.,  

e) prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby, zariadenia verejného stravovania a 

zariadenia kultúrneho charakteru pre uzatvorenú spoločnosť na objednávku s 

neverejnou hudobnou produkciou (svadba, krst, promócia, stužková, významná 

rodinná oslava, ples, hody, firemná akcia prípadne iné podobné akcie) bez 

obmedzenia,  

f) prevádzkarne, ktoré slúžia na posilňovanie, regeneráciu, rekondíciu a športové 

zariadenia v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 6,00 hod. do 24,00 hod.,  

g) čerpacie stanice bez obmedzenia,  

h) prevádzkarne, ktoré organizujú diskotéky alebo tanečné zábavy v dňoch piatok a 

sobota v čase od 10,00 hod. do 24,00 hod.,  

i) prevádzkarne s letnými terasami v období od 01.04. do 31.10. príslušného 

kalendárneho roka v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 10.00 hod. do 22.00 hod.. 

2.  Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území Obce zo dňa 

31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je bez 

obmedzenia. 

3.  Prevádzková doba prevádzkarní obchodu, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa, v 

čase od 06,00 hod. do 24,00 hod. 

4.  Prevádzková doba tých prevádzkarní služieb, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 tohto 

ustanovenia, sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa, v čase od 6,00 hod. do 22,00 hod. 

 

§ 4  

Kontrola 

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór Obce.  

 

§ 5  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.  Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rušia všetky potvrdenia o prevádzkovej 

dobe prevádzkarní vydané Obcou pred účinnosťou tohto nariadenia na základe žiadostí ich 

prevádzkovateľov, vrátane všetkých výnimiek súvisiacich s prevádzkovou dobou. 

2.  Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 55/2017 , dňa 

08. septembra 2017. Účinnosť nadobudne dňom 01. októbra 2017. 

 

 

JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

starosta obce Oravská Lesná 

       v.r. 


