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Všeobecne záväzné nariadenie obce Zuberec
o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky
služieb
na území obce Zuberec
Obecné zastupiteľstvo v Zuberci podľa § 4 ods.3 písm. i, a písm. n, § 6 ods.1 a § 11 ods.4
písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode, času
prevádzky služieb.
Článok 1.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce Zuberec (ďalej len obce
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj a predaj tovaru a poskytovanie
služieb na príležitostných trhoch.
3. Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržiavania verejného poriadku na
území obce, v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvateľov obce.
Článok 2.
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1. prevádzkarňou - účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju
podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétne určeného sortimentu tovaru
alebo konkrétneho druh služieb podľa osobitného predpisu,
2. Podnikateľom je osoba, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia podľa
osobitného predpisu spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje
služby.
3. prevádzkovou dobou časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň sprístupnená
spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytovaniu
služieb.
Článok 3.
Všeobecná prevádzková doba
1. Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až štvrtok od 6.00 hod. do 22.00
hod., piatok až nedeľa 6.00 hod. do 23.00 hod., okrem ubytovacích zariadení
a zariadení hotelových služieb s prevahou služieb ubytovania.
2. Všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení, zariadení hotelových služieb
s prevahou služieb ubytovania a čerpacích staníc pohonných hmôt je v dňoch
pondelok až nedeľa v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.
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Článok 4.
Určenie pravidiel prevádzkovej doby v rámci všeobecnej prevádzkovej doby
1. V rámci všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkovateľ oznámi obci vlastnú
prevádzkovú dobu pre každú prevádzkareň osobitne . Vzor tlačiva tvorí prílohu č.1
tohto VZN.
Článok 5.
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú orgány príslušné podľa
osobitných predpisov, na úrovni obce vykonávajú kontrolu:
a/ starosta obce
b/ poslanci obecného zastupiteľstva
c/ hlavný kontrolór obce
d/ starostom poverení zamestnanci obce
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
nariadenie, môže obec uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Článok 6.
Výnimky zo všeobecnej prevádzkovej doby
Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31.12.
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.
Článok 7.
Účinnosť
1) Zrušuje sa: Všeobecne záväzné nariadenie obce Zuberec č 01/2010 v znení neskorších
predpisov o určení pravidiel času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území
obce Zuberec
2) Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce Zuberec (www.zuberec.sk) dňa 3.9.2014. Zvesený bol dňa
18.9.2014.
3) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 03.10.2014 uznesením číslo 06/2014
a vstupuje do platnosti a účinnosti 1.11.2014

V Zuberci, dňa 03.10.2014
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec
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Príloha č.1 str.1

Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb.
Adresa žiadateľa/ sídlo firmy: ………………………………………………………………
IČO: ………………………… DIČ: …………………Tel. číslo: …………………………..
V zmysle § 4 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe právomoci obce usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť na
území obce a v zmysle VZN obce Zuberec č. 02/2014 o určení pravidiel času predaja
v obchode, času prevádzky služieb na území obce Zuberec, týmto oznamujem prevádzkovú
dobu svojej prevádzkarne:
Prevádzkareň ( názov a adresa ): ………………………………………………………….........
Zodpovedná osoba: ……………………………….Tel. č. prevádzkarne: ……………………..
Vlastník nebytového priestoru / pozemku ( meno, priezvisko, obchodné meno, adresa ):
……………………………………………………………………………………………….….
Druh podnikateľskej činnosti: …………………………………………….................................
Dátum začatia činnosti prevádzkarne: …………………………………………………….……
Prevádzková doba:
Pondelok od ………………. do …………….
Utorok od ………………. do …………….
Streda od ………………. do ………….…
Štvrtok od ………………. do ………....…..
Piatok
od ………………..do ………...…..
Sobota od ………………..do …………….
Nedeľa od ……………… do ………...…..
Prílohy ( fotokópie dokladov, originály sa predložia k nahliadnutiu )
1. oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti podľa
osobitných predpisov
2. list vlastníctva na priestory prevádzkarne alebo zmluvu o nájme nebytových
priestorov užívaných na účely prevádzkarne

V ………………………………….. dňa …………………………

……………………………………………
podpis ( prípadne aj pečiatka ) žiadateľa
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