
                                                N á v r h  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o  pravidlách času predaja 

v obchode, času prevádzky v občerstvovacích zariadeniach a prevádzky 

služieb na území obce Korňa. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Korni na základe § 6 ods. l zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písmena i/ citovaného zákona  vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/. 

 

                                                          čl. I. 

                                              Predmet nariadenia  

 

     Predmetom tohto VZN je stanovenie všeobecných pravidiel času predaja v obchode, času 

prevádzky v občerstvovacích zariadeniach a prevádzky služieb  na územi obce Korňa 

v zmysle zákona o obecnom zriadení.  

 

                                                            čl. II.  

                                           Výklad základných pojmov  

 

     Na účely tohto VZN sa rozumie:  

a/ obchod a občerstvovacie zariadenia– prevádzka, ktorá zabezpečuje kúpu tovaru na účely                      

                                                                     jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

/maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/. 

Do tejto kategórie patria i zariadenia cukrárni, kaviarni, vinárne, pohostinské zariadenia, 

hostince, reštaurácie, bary, kluby, herne a ostatné zariadenia podobného typu.  

 

b/ služby – poskytovanie opráv a údržby veci, preprava osôb a tovaru, iné práce a výkony na   

                   uspokojenie ďalších potrieb občanov.    

 

                                                            čl. III.  

           Čas predaja v obchode, občerstvovacích zariadeniach a čas prevádzky služieb  

 

l. Určuje sa jednotné časové rozpätie času predaja a času prevádzky služieb pre všetky    

   obchody a občerstvovacie zariadenia  a to nasledovne:  

   a/ otváracia doba od 6,00 hod. rannej  

   b/ zatváracia doba  v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a nedeľu maximálne  do 22,00 hod.  

       a zatváracia doba v piatok a sobotu max. do 24,00 hod.  

 

                                                             čl. IV.  

             Uzatvorenie predajne, občerstvovacieho zariadenia a prevádzky služieb   

 

1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje na území obce obchod, občerstvovacie  

    zariadenie alebo prevádzkuje služby je povinná v prípade jej uzatvorenia z akýchkoľvek   

    dôvodov požiadať Obec Korňa o vydanie súhlasu na jej uzatvorenie. 

2. Pokiaľ bude nejaký prevádzkovateľ potrebovať jednorázovo predĺžiť zatváraciu dobu, musí   

    ju riešiť ohlasovacou povinnosťou na OÚ.  



3. Ak  sa majiteľ v čase schválených otváracích hodín nebude zdržiavať v prevádzke, je 

povinný vyvesiť na dvere oznam o čase a dôvode uzavretia prevádzky.  

 

                                                              čl. V.     

                                          Výnimky z času predaja   

 

1. Výnimky z času predaja sa budú povoľovať v prípade konania svadieb, životných 

jubileí a stretnutí absolventov škôl. Žiadosť o výnimku z času predaja v obchode 

a času prevádzky v občerstvovacích zariadeniach je potrebné doručiť v dostatočnom 

časovom predstihu, minimálne týždeň vopred. Žiadosť o výnimku z času predaja 

a obchode a času  prevádzky v občerstvovacích zariadeniach a služieb nenahrádza 

povinnosť prevádzkovateľa na ohlásenie hudobných produkcií v zmysle platných 

predpisov. 

 

 

                                                               čl. VI.  

                                                Sankčné ustanovenia  

 

     Právnické a fyzické osoby podnikajúce na úseku obchodu a služieb sú povinné upraviť 

svoj čas predaja v obchode, čas predaja v občerstvovacích zariadeniach a čas prevádzky 

služieb do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, inak sa vystavujú nebezpečenstvu 

postihu  podľa § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorého je starosta obce oprávnený za takýto  priestupok uložiť pokutu až do 

výšky 6638 Eur.   

 

                                                              čl. VII. 

                                                Záverečné ustanovenia.  

 

     Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly bude vykonávať kontrolu otváracích 

a zatváracích hodín v prevádzkach.  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ dňa .................................  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................................ 

 

 

                                                                                               Kontrík Jozef  

                                                                                                starosta obce   

 

 
Vyvesené na úradnej tabuli obce :  .................................  

Zvesené z úradnej tabule obce : ..................................... 


