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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska č. 5/2017
o pravidlách času predaja v obchode a poskytovania služieb na území obce Nová
Vieska
Obec Nová Vieska v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. i) a podľa ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov vydáva
toto všeobecne záväzné nriadenie:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “VZN“) určuje pravidlá času predaja
v obchode a poskytovania služieb na území obce Nová Vieska (ďalej len “obec“).
§2
Základné pojmy
Pre účely tohoto VZN:
a) prevádzkarňou je priestor, v ktorom sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, a ktorý podľa
rozhodnutia stavebného úradu slúži na predaj tovaru alebo poskytovanie služby,
b) podnikateľom je:
1. osoba zapísaná v obchodnom registri1,
2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia 2,
3. osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,3
c) obchodnou činnosťou je najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)4,
d) pohostinskou činnosťou je najmä príprava jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu
konzumáciu na mieste5,
e) službou je najmä poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a tovaru, iné práce a
výkony na uspokojenie ďalších potrieb6,
f) časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej len “prevádzková doba“) je
časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sa poskytujú
služby konečným spotrebiteľom,
g) sezónne terasy sú priestory určené na vonkajšie sedenie na verejnom priestranstve
alebo na súkromnom pozemku, alebo vo dvorových častiach objektov, patriace
k prevádzkarni,
h) herňou je miestnosť alebo súbor miestností vybavených zariadením na prevádzkovanie
hazardných hier7.
§3
Pravidlá času predaja v obchode
Obec na účely tohto nariadenia člení prevádzkarne obchodov a určuje prevádzkovú
dobu nasledovne:
I.
kategória - prevádzkarne maloobchodu s potravinárskym alebo priemyselným alebo
spotrebným tovarom: najskôr od 06.00 hod. najneskôr do 22.00 hod.
§ 27 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
3
napr. zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
4
§ 33 písm. a) a § 34 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
5
§ 38 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
6
§ 43 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
7
zákon č.171/2005 Z.z.
1
2

II.

kategória - prevádzkarne obchodných domov, nákupných centier, diskontných predajní a
prevádzky bez priameho kontaktu so zákazníkom: od 00.00 hod. do 24.00 hod.
§4
Pravidlá času prevádzky služieb
(1) Obec na účely tohto VZN člení prevádzkarne a určuje všeobecnú prevádzkovú dobu pre
poskytovanie služieb nasledovne:
I.
kategória - prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v ubytovacích
zariadeniach a čerpacie stanice pohonných hmôt: od 00.00 hod. do 24.00 hod.
II. kategória
-prevádzkarne s pohostinskou činnosťou, okrem služieb podľa
kategórie I.:
a) piatok - sobota od 08.00 hod. do 24.00 hod.,
b) nedeľa - štvrtok od 08.00 hod. do 23.00 hod.
III. kategória – sezónne terasy: od 09.00 hod. do 24.00 hod.
IV. kategória – prevádzkarne poskytujúce iné služby ako podľa kategórie I. az III. (napr.
opravovne, kozmetika, pedikúra, manikúra, kaderníctvo, holičstvo, požičovňa,
čistiareň šatstva a práčovne, cestovné a stávkové kancelárie, fitnes centrum,
krajčírstvo, sklenárstvo, čalúnnictvo): od 06.00 hod. do 23.00 hod.
V. kategória - prevádzkarne hazardných hier a obdobné prevádzkarne (napr. herňa,
kasíno a pod.): od 10.00 hod. do 22.00 hod.
(2) V prípade nejasnosti, resp. nemožnosti jednoznačného zaradenia prevádzkarne do
niektorej z kategórií podľa § 4 ods.1 VZN sa určuje všeobecná prevádzková doba: od
08.00 hod. do 22.00 hod.
(3) Osobitná prevádzková doba pre prevádzkarne podľa kategórie II:
a) v prevádzkarniach, ktoré organizujú svadby, stuškové alebo iné slávnostné podujatia,
v čase usporiadania podujatia je do 5.00 hod.,
b) v prevádzkarniach, ktoré usporiadajú podujatia na prelome roka, je prevádzková
doba pre uvedené podujatia neobmedzená.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Vieske dňa 16.05.2017.
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 3/2013 o určení
pravidel predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Vieska.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.06.2017.
V Novej Vieske dňa 15.05.2017
Mgr. Valéria Geri
starostka obce Nová Vieska

