
NAVRH - 
VŠEOBECNÉHO ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VEĽKÝ HOREŠ 

PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB 

 V K. Ú. VEĽKÝ HOREŠ. 

 

 Svoje návrhy a pripomienky  k uvedenému VZN  prosíme odovzdať na: 

 Obecný úrad Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš 

 

 

 

Návrh VZN zverejnený pred schválením  na webovom sídle obce a na úradnej tabuli 

obce dňa 27.09.2019 2019  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Horeš na základe §6 ods.1 zák.č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §4 ods.3 písm. i), 

ods.5 písm. a) bod 3 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určujú pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb v katastrálnom území Veľký Horeš. 

___________________________________________________________________________  

 

           §1  

                  Úvodné ustanovenie  

 

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v k. ú. Veľký Horeš.   

       

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby- 

podnikateľov, ktorí prevádzkujú v k. ú. Veľký Horeš prevádzku obchodu alebo služieb 

a získali oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v príslušnom odbore alebo 

vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitného právneho predpisu.   

         

3.Za prevádzkareň sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa vykonáva činnosť 

a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi a spotrebiteľmi.  

 

                     §2   

          Pravidlá času predaja v obchode   

      

1.Za účelom zabezpečenia podmienok zásobovania občanov obce Veľký Horeš sa určuje čas 

predaja v prevádzkárňach v obchodoch nasledovne:  

 

a) Potraviny a rozličný tovar –v pondelok až  piatok od 06.00 hod. do 22.00 hod., 

                                                 v sobotu od 06.00 hod. do 12.00 hod.  

b) Ostatné prevádzky – v pondelok až piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod.  

                                       sobota od 08.00 hod. do 18.00 hod.  

                                        nedeľa od 13.30 hod. do 18.00 hod.   

 

                                                                §3  

         Pravidlá času prevádzky služieb  

 



1.Za účelom zabezpečenia podmienok poskytovania služieb občanom obce Veľký Horeš sa 

určuje čas prevádzky v prevádzkárňach nasledovne:  

  

a) Pohostinstvo – v pondelok až piatok od 06.00 hod. do 22.00 hod.  

                                       sobota od 08.00 hod. do 23.00 hod.  

                                        nedeľa od 08.00 hod. do 22.00 hod.    

b) Ostatné služby – v pondelok až piatok od 08.00 hod. do 22.00 hod. 

                                  v sobotu od 09.00 hod. do 22.00 hod.   

 

        §4  

                   Kontrola a sankcie  

 

   

1.Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Veľký 

Horeš. 

   

2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638,-€ podľa § 13 ods.9 písm. a) 

zák.č.369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

        §5 

    Záverečné ustanovenia 

 

1.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.tým dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli obce Veľký Horeš .  

  

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Veľký Horeš 

uznesením  č.:  ..... zo dňa  .......... 2019.  

 

 

 

              PaeDr. Zoltán Pál 

       starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Dôvodová správa 
 

       Zákonodarca zveril do pôsobnosti obce v rámci výkonu samosprávy určiť nariadením 

pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb § 4 ods.3 písm. i), ods.5 písm. a) bod 

3 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. To znamená, že 

zákonodarca v tomto prípade považoval za príslušného zohľadniť miestne pomery a miestne 

podmienky pre jeho orgán, ktorým je obecné zastupiteľstvo aby určil tieto pravidlá. Tak aby 

tieto pravidlá sa vzťahovali na každého rovnako  teda aby nedošlo k určeniu takých pravidiel, 

ktoré by mohli znamenať neodôvodnenú výhodu resp. nevýhodu pre jedného konkrétneho 

podnikateľa.   

 

       V súčasnej dobe obec nemá všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by určovalo pravidlá 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb. V prípade ak mal niekto záujem vykonávať 

podnikateľskú činnosť, v tomto prípade stále požiadal obec o určenie času predaja. Tento 

postup bol nezákonný nakoľko tento čas sa  má určiť všeobecne záväzným nariadením.  

 

     Prijatím tohto všeobecného záväzného nariadenia zanikne obci povinnosť riešiť konkrétny 

prípad resp. záujemcu o určenie času predaja a času prevádzky služieb. Vzhľadom  na 

skutočnosť, že to bude prijaté vo forme všeobecného záväzného nariadenia jej nedodržanie 

bude možné sankcionovať podľa príslušnej právnej úpravy.      

 

     Navrhnutý spôsob resp. čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb podľa nášho názoru 

zodpovedá potrebám občanov našej obce a zároveň zohľadňuje aj záujmy podnikateľov.  

   

 

 

 


