
         NÁVRH 

Obecné zastupiteľstvo v Podbranči na základe ust. §4 ods. 3 písm. i) a §6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Podbranč toto  

 

 

VŠEOBENE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

Č. 2/2019 

 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Podbranč. 

 

 

Úvodné ustanovenia 

§ 1 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou 

pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby  

- podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Podbranč. 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevádzkovanie ambulantného predaja, predaj 

tovaru a poskytovanie služieb pri príležitostnom predaji. 

 

 

Základné ustanovenia  

§ 2 

1. Každý predávajúci v prevádzkarni – účelovo určenom priestore, prevádzkuje svoju 

podnikateľskú činnosť predaja sortimentu spotrebiteľovi na základe podnikateľského 

oprávnenia zapísaného v Obchodnom registri alebo v inom príslušnom registri. 

2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené  

a) Obchodné meno a sídlo  

b) Meno a priezvisko zodpovednej osoby za činnosť prevádzkarne 

c) Prevádzková doba určená pre spotrebiteľa 

d) Kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarni a ubytovacích zariadení 

3. Prevádzkový čas je ohraničená doba, kedy je prevádzkareň prístupná spotrebiteľom  

 

 

 

 



Všeobecný prevádzkový čas  

 §3 

 

Pondelok  6,30 hod. – 22,00 hod. 

Utorok   6,30 hod. – 22,00 hod. 

Streda   6,30 hod. – 22,00 hod. 

Štvrtok  6,30 hod. – 22,00 hod. 

Piatok    6,30 hod. – 24,00 hod. 

Sobota   6,30 hod. – 24,00 hod. 

Nedeľa   6,30 hod. – 22,00 hod. 

 

V rámci časového rozpätia všeobecného prevádzkového času si prevádzkovateľ sám určí 

dobu v ktorej bude prevádzku prevádzkovať.  

 

 

Povinnosti prevádzkovateľa 

  §4 

1. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný na mieste, kde je uvedená 

prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia a to najneskôr do 24 hodín pred 

dočasným uzavretím prevádzky za predpokladu, že prevádzka bude uzavretá dlhšie ako 

jeden deň. 

2. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne informovať najneskôr 7 dní 

pred zrušením prevádzkarne príslušný okresný úrad a obec Podbranč o tom, kde a kto 

je povinný vyrovnať prípadné záväzky.  

3. Povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie služieb 

mimo prevádzkarne. 

 

 

  Kontrolná činnosť a sankcie     

     § 5 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom svojho štatutárneho 

zástupcu – starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.  

2. Porušenie tohto VZN sa posudzuje ako priestupok a na konanie o priestupku sa 

vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

 



Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

               §6 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Podbranči dňa ...............2019 uznesení číslo................2019. 

      

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia  

 

3. Podľa tohto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom účinnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Milan Kadlíček  

        starosta obe Podbranč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN vyvesené na pripomienkovanie dňa: 26.11.2019 

VZN schválené dňa  

Schválené VZN vyvesené dňa: 

Nadobudnutie právoplatnosti VZN dňa: 


