
 
Dodatok  č. 1 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2008 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Častkov 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dodatok – návrh                                                                                                                 Dodatok 1/2016 

 Vyvesený na úradnej 
tabuli obce Častkov dňa: 

21.11.2016 Schválené na rokovaní OZ  
v Častkove dňa: 

09.12.2016 

Dátum začiatku lehoty 
pripomienkového 
konania: 

21.11.2016 Zverejnené na úradnej tabuli 
obce Častkov dňa: 

09.12.2016 

Dátum ukončenia 
pripomienkového 
konania: 

02.12.2016 Toto VZN nadobúda účinnosť 
dňom: 

01.01.2017 

Zvesený z úradnej 
tabule dňa: 

09.12.2016 Zvesený z úradnej tabule 
dňa: 

30.12.2017 

 



Obec Častkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona  č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. – 

obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, alebo podľa osobitných predpisov, vydáva      

 

 

Dodatok  č. 1 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2008 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Častkov 
 

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie takto: 

 

Čl.I 

 

§ 7 sa mení takto: 

      § 7 

Sankcie  

1. Za porušenie tohto nariadenia môže uložiť starostka obce Častkov právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe pokutu až do výšky 6638 EUR. 

2. V prípade opodstatnených sťažností na nedodržiavanie prevádzkovej doby a na rušenie 

nočného pokoja spôsobeného v súvislosti s činnosťou prevádzky, môže starosta obce odňať 

povolenie na poskytovanie služieb v dobe podľa §4. 

 

Čl. II 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2008 o určení pravidiel času  

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Častkov ostávajú nezmenené a 

v platnosti.  
 

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky  

služieb na území obce Častkov  bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016, 

uznesením č. 77.  

  
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky  

služieb na území obce Častkov nadobúda účinnosť  01.01.2017.  
  

 

 

                                  Mgr.Eva Černeková 

                                           starostka obce Častkov   

       


