Všeobecne záväzné nariadenie
č. 19/2009
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Žaškov
Obecné zastupiteľstvo v Žaškove, v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. i) a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území obce Žaškov, okrem času predaja na
miestnych trhoviskách a pri ambulantnom predaji.
2. Predajňou alebo prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa živnosť prevádzkuje
(§ 17 ods. 1 zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – živnostenský zákon)

§2
Čas predaja a čas prevádzky služieb
1. Maximálna prevádzková doba v predajniach, v ktorých sa predávajú potraviny sa
povoľuje:
pondelok – nedeľa: 6,00 hod. – 21,00 hod.
2. Maximálna prevádzková doba v predajniach, v ktorých sa predáva priemyselný,
spotrebný a drobný tovar sa povoľuje:
pondelok – nedeľa: 6,00 hod. – 21,00 hod.
3. Maximálna prevádzková alebo opravárenská doba u výrobných činností sa povoľuje:
pondelok – nedeľa: 6,00 hod.- 21,00 hod.
4. Prevádzková doba u živností poskytujúcich služby (kaderníctva, kozmetika, manikúra,
pedikúra a pod.) sa povoľuje:
pondelok – nedeľa: 6,00 hod. – 21,00 hod.
5. Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich pohostinské a reštauračné služby,
bary sa povoľuje:
pondelok – štvrtok : od 10,00 hod. do 22,00 hod.
piatok – sobota
: od 10,00 hod. do 24,00 hod.
nedeľa
: od 10,00 hod. do 22,00 hod.
6. Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania,
je časovo neobmedzená.

7. Ak sa v prevádzkarni poskytujúcej pohostinské a reštauračné služby, bary koná akcia
uzavretej spoločnosti (napr. svadba, ukončenie štúdia – promócie, stužková, plesy
a podobné akcie), prevádzková doba nie je obmedzená.
8. Počas novoročných osláv, t.j. v noci z 31.12. na 01.01. príslušného roku prevádzková
doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce Žaškov nie je
obmedzená.
9. Ak je obec Žaškov usporiadateľom alebo spoluorganizátorom spoločenskej alebo
kultúrnej akcie alebo obec povolí kultúrnu akciu, ktorej súčasťou je i produkcia hudby
v noci, prevádzková doba nie je obmedzená.
10. Obedňajšiu prestávku v predajni alebo v prevádzkarni si môže podnikateľ určiť v čase
od 11.00 hod. do 14.00 hod.
11. Prevádzkovanie prevádzky nesmie rušiť verejný poriadok najmä v dňoch pracovného
pokoja a nočného kľudu.
§3
Sankcie
1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku
v správe obce (§ 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), za ktorý je možné uložiť pokutu
do výšky 33,19 EUR.
2. Právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN,
môže starosta obce Žaškov uložiť pokutu (§ 13 ods. 9,10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení) do 6 638,78 EUR. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa starosta
dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od
spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
§4
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Žaškov 15 dní pred
rokovaním Obecného zastupiteľstva obce Žaškov, t.j. 26.5.2009 na uplatnenie
pripomienok k tomuto návrhu.

2.

Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Žaškov dňa 25.6.2009, pričom
účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli, t.j.
13.7.2009.
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