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Obecné zastupiteľstvo v Častkove podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 5/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe
v živnostenskom podnikaní

Čl. 1
PREDMET NARIADENIA
1) Toto všeobecne záväzného nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje časové rozpätie, v rámci
ktorého sa povoľuje predajná a prevádzková doba živnostenského podnikania na území
Obce Častkov ( ďalej len „obec“), okrem prevádzkovej doby trhovísk a predajnej doby pri
ambulantnom predaji.
2) Prevádzkarňou sa rozumie priestor zadefinovaný v zákone č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v § 17 ods. 1.

Čl. 2
PREDAJNÁ A PREVÁDZKOVÁ DOBA
1) Predajná a prevádzková doba obchodnej živnosti pri predaji tovaru sa povoľuje v
tomto časovom rozpätí:
a)
Obchodné jednotky s predajom v sortimente potraviny, mäso, údeniny, zelenina
a ovocie:
pondelok - piatok 6:00 - 22:00 hod.
sobota - nedeľa
6:00 - 20:00 hod.
b)

Obchodné jednotky s predajom ostatného tovaru:
pondelok – piatok
6:00 - 22:00 hod.
sobota - nedeľa
6:00 - 12:00 hod.

2) Prevádzková doba pri pohostinskej činnosti sa povoľuje:
pondelok – štvrtok 6:00 - 22:00 hod.
piatok - nedeľa
6:00 - 23:00 hod.
3) Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania
s prevahou služieb ubytovania sa povoľuje:
Pondelok – nedeľa
od 00:00 - 24:00 hod.

Čl. 3
PREDAJNÁ PREVÁDZKOVÁ DOBA REMESELNÝCH ŽIVNOSTÍ
A ŽIVNOSTÍ POSKYTUJÚCICH SLUŽBY

1) Predajná a prevádzková doba remeselných živností a živností poskytujúcich služby sa
povoľuje takto:
a) Prevádzkarne umiestnené v obytnom dome a v zástavbe rodinných domov
pondelok - piatok
8:00 - 20:00 hod.
sobota - nedeľa
9:00 - 15:00 hod.
b) Prevádzkarne umiestnené v samostatných objektoch (mimo obytných
domov):
pondelok – piatok
6:00 - 22:00 hod.
sobota - nedeľa
6:00 - 15:00 hod.

Čl. 4
SPOLOČNÉ USTANOVANIA
V dňoch štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja platia ustanovenia tohto VZN o predajnej
a prevádzkovej dobe tak, ako v nedeľu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov.

Čl. 5
SANKCIE
Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec uložiť právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6638 eur.

Čl. 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1)
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Častkove dňa 21.09.2020
uznesením č. 71/2020.
2)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe v
živnostenskom podnikaní bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Častkov,
www.castkov.sk, na pripomienkovanie občanom dňa 04.09.2020 a zvesený dňa 21.09.2020.
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 09.10.2020

V Častkove, dňa 04.09.2020

................................................
Mgr. Eva Černeková
starostka obce

