
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Rajec 

č. 2/2023 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území Mesta Rajec 

 

Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa §6 a §4, ods.3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec, ktorým sa určujú 

pravidlá času predaja v obchodných prevádzkarňach a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec (ďalej 

len nariadenie). 
Článok 1  

Základné ustanovenia  

  

1. Účelom tohto nariadenia je upraviť podrobnosti o pravidlách určovania času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré podnikajú na území 

mesta Rajec (ďalej len „mesto“).   

2. Toto nariadenie neupravuje výrobné prevádzky v meste Rajec a nevzťahuje sa na predaj a poskytovanie 

služieb na trhových  miestach a Mestskej krytej tržnice na území mesta Rajec, ktoré je upravené osobitným 

všeobecne záväzným nariadením.  

3. Usmerňovanie podnikateľskej činnosti na území mesta Rajec administratívne zabezpečuje Mestský úrad 

Rajec prostredníctvom ekonomického oddelenia. 

 

Článok 2  

Vymedzenie niektorých pojmov  

  

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:  

a) podnikateľom – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského 

oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitného 

predpisu, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 

osobitného predpisu 1). 

b) prevádzkovateľom – podnikateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie), 

ktorý v prevádzke vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb, 

c) prevádzkovaním – hlavná činnosť podnikateľskej činnosti, t.j. predaj tovaru v obchode alebo posky-

tovanie služby, 

d) prevádzkou – priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť a na ktorý bolo príslušným sta-

vebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, prípadne na 

predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu 
2), 

e) prevádzkou s pohostinskou činnosťou – prevádzka v zmysle odseku e), ktorá je reštauráciou, barom, 

pubom, krčmou, pohostinstvom, bufetom, cukrárňou, rýchlym občerstvením alebo inou prevádzkou 

podobného charakteru, kde sa predávajú jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste, vrátane pre-

daja polotovarov alebo doplnkového tovaru 

f) exteriérovým sedením – externé rozšírenie odbytovej plochy prevádzky s pohostinskou činnosťou. 

Exteriérové sedenie je súčasťou prevádzky. 

g) herňou a kasínom – prevádzka definovaná podľa zákona o hazardných hrách3) 



 
 

h) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej „čas prevádzkovania“) - časovo ohra-

ničená časť dňa, počas ktorej je v  prevádzke vykonávaná hlavná časť podnikateľskej činnosti, t. j. v  

prevádzke sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby,  

i) prevádzkovou dobou – podnikateľom určená, časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je v pre-

vádzke vykonávaná hlavná časť podnikateľskej činnosti; t.j. v prevádzke sa vykonáva predaj tovaru 

alebo sú poskytované služby, 

j) neverejnou – uzavretou spoločnosťou – spoločenská akcia, ktorej účastníci sú individuálne určení, 

zdržujú sa v prevádzke na základe pozvánok, klubových kariet príslušnosti k rodine usporiadateľa 

alebo k firme usporiadateľa a pod. a akcia nie je verejnosti voľne prístupná, 

k) hlukom každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, 4)   

      h)  nočným časom - časový úsek dňa od 22,00 hod do 06,00 hod. nasledujúceho dňa, ktorý je   

            časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov mesta,      

            v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov 4)  

       i)   hudobnou produkciou  - 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. 

       j) stavbou priamo priľahlou – stavba, ktorá sa nachádza v tesnom dotyku s obvodovou stenou  

            susediacej stavby. 
 

Článok 3 

Vzťah mesta a podnikateľských subjektov a zriaďovanie prevádzok 

 

1. Mesto vedie evidenciu už existujúcich právnických a fyzických osôb, ktoré majú sídlo alebo stálu 

prevádzku na území mesta. 

2. Mesto Rajec usmerňuje ekonomickú činnosť na území mesta, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti a inej činnosti práv-

nických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta. 

3. Záväzné stanovisko vydáva mesto, pokiaľ si to nevyžaduje vyjadrenie alebo súhlas štátnej správy 

v prípade, že sa jedná o zmenu charakteru prevádzky alebo vzhľadu budovy, alebo až po predchá-

dzajúcom kladnom stanovisku dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

Článok 4 

Základné povinnosti podnikateľov  

 

  

1. Prevádzka musí byť označená obchodným menom a sídlom resp. miestom podnikania prevádzko-

vateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzky alebo iné rozlišujúce označenie; na vhodnom 

a trvale viditeľnom mieste musí byť uvedené5) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť 

prevádzky, prevádzková doby, kategória a trieda ak ide o ubytovacie zariadenie6). 

2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať čas prevádzkovania určeným týmto nariadením. 

3. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť mestu prevádzkovú dobu prevádzky (príloha č.2) 

alebo zmenu prevádzkovej doby prevádzky (príloha č.3) najneskôr päť pracovných dní pred otvo-

rením 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 odseku 3 tohto nariadenia je pre prevádzkovateľa záväzné. 

Prevádzková doba prevádzky ohlásená podľa odseku 3 tohto nariadenia musí byť v súlade s časom 

prevádzkovania určeným týmto nariadením. Ak ohlásená prevádzková doba nie je v súlade s týmto 

nariadením, mesto písomne upozorní prevádzkovateľa a zároveň ho vyzve na odstránenie nesú-

ladu. Na toto konanie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.   

5. Oznámenie o zrušení prevádzky (príloha č.5) alebo dočasné uzavretie prevádzky (príloha č.4) je 

prevádzkovateľ povinný písomne ohlásiť mestu najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzky 

a zároveň poskytnúť informáciu, kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu. Mesto je po-

vinné na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi7) 

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby vystavenie obyvateľov a prostredia hlukom bolo čo 

najnižšie a neprekročilo prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené osobitným predpi-

som8). 

7. Prevádzkovateľ je povinný i v čase 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 pova-

žuje za nedodržanie času prevádzkovania. 

8. 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. 

9. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov vrá-

tane všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec. 

 

 

Článok 5 

Čas prevádzkovania 

 

1. Čas prevádzkovania prevádzok na území mesta Rajec sa určuje nasledovne9): 

a) čas prevádzkovania určený od 06.00 h do 22.00 h (všeobecný čas prevádzkovania) pre všetky pre-

vádzky s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru, ako aj všetky prevádzky poskytu-

júce služby, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak 

b) čas prevádzkovania herní je upravený v zákone o hazardných hrách10) – zakazuje sa prevádzkova-

nie hazardných hier v čase od 03.00 h do 10.00 h. 

c) časovo neobmedzený čas prevádzkovania pre prevádzky na celom území mesta Rajec, poskytujúce 

služby prechodného ubytovania (hotely, penzióny, ubytovne a podobne), čerpacie stanice pohon-

ných hmôt, bez obslužné a samoobslužné auto umyvárne. 

 

2. Čas prevádzkovania exteriérových sedení je totožný s prevádzkovou dobou prevádzky patriacemu  

    k prevádzke a to s vylúčením hudobnej produkcie po 22.00 hodine.  

 

 

3. Každý prevádzkovateľ môže jednotlivo pre každú svoju prevádzkareň obchodu alebo služieb individuálne   

    požiadať o určenie času predaja alebo poskytovania služieb  mimo určeného všeobecného času predaja a   

    času poskytovania  služieb v prevádzkarňach obchodu a služieb na území Mesta Rajec. 

 

4. Každý prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje svoju  prevádzkareň obchodu alebo služieb po 22,00 hod. musí  

    každoročne požiadať o schválenie tejto prevádzkovej doby. Výnimka z tejto povinnosti sa vzťahuje len    

    na  čerpacie stanice pohonných hmôt. 

 

 



 
 

Článok 6 

Kontrolná činnosť   

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia na území mesta vykonávajú:   

a) primátor mesta 

b) zamestnanci Mesta Rajec na základe písomného poverenia primátorom mesta,  

c) hlavný kontrolór mesta,  

d) príslušníci Mestskej polície v Rajci.  

  

  

Článok 7 

Sankcie  

  

V prípade porušenia tohto nariadenia môže Mesto Rajec prevádzkovateľovi uložiť pokutu do 6 638,00 €11). 

 

Článok 8 

Prechodné ustanovenie 

 

Podnikatelia, ktorých prevádzková doba prevádzky je v rozpore s týmto nariadením, sú povinní do 30 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia upraviť si prevádzkovú dobu prevádzky a zosúladiť ju s časom 

prevádzkovania určeným týmto nariadením. 

  

Článok 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia  

   

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariade-

nie o podmienkach podnikania na území mesta Rajec schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 

61/2005 zo dňa 27.06.2005. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 2/2023 bolo schválené uznesením MZ v Rajci č. 

13/2023  dňa 09.02.2023. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia 

nariadenia na úradnej tabuli Mesta Rajec.  

  

  

              

              Mgr. Peter Hanus 

                                                                   primátor mesta 

 

_______________________________________________________ 
1)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
2)  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
3)   zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách  
4) § 2 písm. zh) Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodno- 

    tách hluku,   infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v život- 

    nom prostredí v znení neskorších predpisov.  



 
 

5) § 7 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. § 15 zákona č. 

    250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 
6) Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri 

     ich zaraďovaní do kategórií a tried  
7) § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v znení ne- 

    skorších predpisov. 
8)  § 4 Vyhlášky 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 pro- 

    stredí v znení neskorších predpisov. 
9) § 4 ods. 3, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
10) § 15 ods. 4 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách 
11) § 27b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 1 

 

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec  

  

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu prevádzky a začatiu podnikateľskej čin-

nosti na území mesta Rajec v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2023 o určení pravidiel 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec  

 

Fyzická osoba:  

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................................. 

Bydlisko: ............................................................................................................................................................................. 

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................  

Miesto podnikania: ..............................................................................................................................................................  

IČO:  ........................................................................ dátum narodenia ...............................................................................  

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................................   

 

Právnická osoba:  

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................  

Sídlo: ...................................................................................................................................................................................  

Zastúpená: ...........................................................................................................................................................................  

IČO: .....................................................................................................................................................................................  

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................................   

Adresa prevádzky:  

Ulica ............................................................................... súpisné číslo ...............................................................................  

Predmet činnosti...................................................................................................................................................................  

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

Zodpovedný zástupca za činnosť: ....................................................................................................................................... 

Bydlisko: .......................................................................................tel.: ...............................................................................  

Doklady:  

a) doklad o priestoroch – list vlastníctva, zmluva o nájme alebo podnájme  

b) ohlásenie času predaja  

c) oprávnenie na činnosť – živnostenské oprávnenie, výpis z Obchodného registra  

d) zmena účelu užívania stavby  

e) stanovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo oznámenia o začatí činnosti prevádzky 

  

Poznámka: Rozsah uvedených údajov a dokladov po ich preskúmaní môže byť podľa povahy predmetu činnosti zúžený 

alebo  rozšírený o ďalšie údaje a doklady  potrebné k vydaniu záväzného stanoviska.   

  

Súhlas so spracovaním osobných údajov:  

V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 

spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.                    

  

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

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

                                                                                          pečiatka a podpis žiadateľa  



 
 

Príloha č. 2 

 

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Raiec 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE PREDAJNÉHO / PREVÁDZKOVÉHO ČASU v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta  č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území Mesta Rajec  

 
Fyzická osoba: 

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................................            

Bydlisko: ............................................................................................................................................................................                       

Obchodné meno: ................................................................................................................................................................. 

Miesto podnikania: ............................................................................................................................................................. 

IČO: .............................................................................. 

Telefónny kontakt/email: .................................................................................................................................................... 

Právnická osoba:  

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................        

Sídlo: ...................................................................................................................................................................................        

Zastúpená: ...........................................................................................................................................................................        

IČO: ................................................................................ 

Telefónny kontakt/email: . .................................................................................................................................................        

Adresa prevádzky: 

Názov prevádzky: ...............................................................................................................................................................                   

Ulica: ................................................ Súpisné číslo: .......................................................................................................... 

 

Predajný čas: 

Deň Od Prestávka Do 

  pondelok    

  utorok    

  streda    

štvrtok    

piatok    

  sobota    

  nedeľa    

Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 
spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.      

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

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

                                                                                                              pečiatka a podpis žiadateľa 

 



 
 

 
Príloha č. 3 

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec  

  

ŽIADOSŤ O ZMENU  PREDAJNÉHO ČASU v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec 
 

  

Fyzická osoba:  

Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................  

Bydlisko: .............................................................................................................................................................................  

Obchodné meno: ................................................................................................................................................................. 

Miesto podnikania: .............................................................................................................................................................  

IČO:  ...........................................................   

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................................  

  

Právnická osoba:  

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................  

Sídlo: ...................................................................................................................................................................................  

Zastúpená: ...........................................................................................................................................................................  

IČO: ..............................................................  

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................................  

  

Adresa prevádzky:  

Názov prevádzkarne:  ..........................................................................................................................................................  

Ulica: .......................................................................... Súpisné číslo .................................................................................  

Predajný čas: 

 

Deň Od Prestávka Do 

pondelok    

utorok    

streda    

štvrtok    

piatok    

sobota    

nedeľa    

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:  

V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 

spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.   

 

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

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

                        pečiatka a podpis žiadateľa  



 
 

Príloha č. 4 

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec  

  

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ UZAVRETIE PREVÁDZKY v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 

2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec  

 

  

Fyzická osoba:  

Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................................  

Bydlisko: ............................................................................................................................................................................. 

Obchodné meno: ................................................................................................................................................................. 

Miesto podnikania: .............................................................................................................................................................  

IČO: ...........................................................   

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................................  

  

Právnická osoba:  

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................  

Sídlo: ...................................................................................................................................................................................  

Zastúpená: ...........................................................................................................................................................................  

IČO: ..............................................................  

Telefónny kontakt/email: ....................................................................................................................................................  

  

Adresa prevádzky:  

Názov prevádzky: ...............................................................................................................................................................  

  

Ulica: .......................................................................... Súpisné číslo .................................................................................  

  

Dôvod uzavretia: .................................................................................................................................................................  

 

Spôsob uzavretia: ......................................................................................................................  

  

Súhlas so spracovaním osobných údajov:  

V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 

spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.   

                                      

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

  

   

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

        pečiatka a podpis žiadateľa  

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 5 

 

MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, 015 22 Raiec 

 
OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ PREVÁDZKY v zmysle VZN č. 2/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec  
Fyzická osoba: 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................................. 

Bydlisko: .............................................................................................................................................................................                       

Obchodné meno: ................................................................................................................................................................. 

 Miesto podnikania: ............................................................................................................................................................. 

IČO: ................................................................................................. 

Telefónny kontakt/email: .................................................................................................................................................... 

Právnická osoba: 

Obchodné meno: .................................................................................................................................................................                       

Sídlo: ................................................................................................................................................................................... 

Zastúpená: ........................................................................................................................................................................... 

IČO: .............................................................................................                 

Telefónny kontakt/email : ................................................................................................................................................... 

Oznamujeme Vám, že dňa .............................................. sme zrušili prevádzku 

...................................................................................................... (názov prevádzky), nachádzajúcu sa v Rajci na ulici 

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

súpisné číslo ................................................................. . 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:                                                                                     

V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 

spracovaním osobných údajov za účelom spracovania žiadosti 

 

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

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

                                                                                                                  podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 


