
N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2023 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

Mestské zastupiteľstvo v Dudinciach  podľa § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení č. 1/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022 

 

Článok 3 

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

  

Článok 3  sa mení nasledovne: 

1.  Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje v dňoch 

pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod. 

2. V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre 

každú prevádzkareň.  

3. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31. 12. 

príslušného kalendárneho roka na 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený. 

4. Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa od odseku 1 

tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch: 

4.1.  V prevádzkach s predajom tovaru alebo alkoholu, reštauračné zariadenia len s akustickou 

alebo prísluchovou hudbou nasledovne:  

 

a) Vnútorné kúpeľné územie 
 

Letný čas a Zimný čas: 

          Pondelok až nedeľa do 22:00 hod. 

 

b) Vonkajšie kúpeľné územie: 

Letný čas: 

nedeľa až štvrtok do 23,00 hod. 

piatok a sobota: do 24,00 hod. 

 

Zimný čas: 

nedeľa až štvrtok do 22,00 hod. 

piatok a sobota do 23,00 hod. 

 

4.2. Prevádzkový čas v prevádzkarňach: 

- poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania, 

- s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných látok, 

- s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket, 

- s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných 

pomôcok, ambulancie a pod.) 

 

ako časovo neobmedzený 



 

4.3. V prevádzkarňach služieb vo vonkajšom kúpeľnom území v rámci akcií pre uzavretú 

spoločnosť do 24.00 hod. okrem: 

- svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod. 

- firemné večierky 

- rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom teplej stravy 

4.4. V prevádzkarňach služieb vo vnútornom kúpeľnom území v rámci akcií pre uzavretú 

spoločnosť do 22.00 hod. , týka sa to aj: 

- svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod. 

- firemné večierky 

- rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom teplej stravy 

4.5. V prevádzkarňach s hudobnou produkciou vo vonkajšom kúpeľnom území, ktoré organizujú 

hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy sa stanovuje do 23.00 hod. okrem piatka 

a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa 

4.6. V prevádzkarňach s hudobnou produkciou vo vnútornom kúpeľnom území, ktoré organizujú 

hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy sa stanovuje do 22.00 hod.  

5. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných 

prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí 

prevádzkového času. 

 

Článok 3 ods. 6. sa vypúšťa  

 

Účinnosť 

1. Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023. Všetky ostatné náležitosti 

VZN č. 1/2022 ostávajú v nezmenenom znení. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2023 bolo schválené uznesením č. ........ 

Mestským zastupiteľstvom v Dudinciach  dňa .......... 

3. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť 15- tym 

dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli mesta. 

 

 

                                                                                                   PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                                              primátor mesta 

 

 

 

Vyvesené pred schválením od 30.01.2023  do ..............                                                

Vyvesené po schválení od ........ do .........  


