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VZN nadobúda účinnosť dňom ......................

za obec :

Ján Hrešan
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Uhom na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i)
a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2020
O PRAVIDLÁCH NA ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU
PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE VYSOKÁ NAD UHOM
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Vysoká nad Uhom (ďalej len „obec“).
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb podnikateľmi
na trhoviskách v obci, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá vo všeobecne záväznom
nariadení obce o trhoviskách (trhovom poriadku).
§2
(1) Čas predaja v obchodných prevádzkach a prevádzkach poskytujúcich služby, okrem typu
prevádzok popísaných v bode 2 sa určuje nasledovne:
Pondelok – Nedeľa od 06.00 hod do 22.00 hod
(2) Čas prevádzky v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská, reštauračná činnosť,
ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu vrátane prevádzok typu
kaviareň, denný bar, nočný bar sa určuje nasledovne poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
Pondelok – Nedeľa od 08.00 hod do 22.00 hod
(3) V prevádzkach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti (svadobné hostiny,
životné výročia, firemné oslavy a pod.) je prevádzková doba:
Pondelok – Štvrtok od 08.00 hod -22.00 hod
Sobota – Nedeľa neobmedzene
(4) V prevádzkach, ktoré organizujú akcie na prelome rokov (Silvester – Nový rok ) je prevádzková
doba neobmedzená.
(5) Toto všeobecne záväzne nariadenie sa nevzťahuje na určenie prevádzkovej doby pre verejné
kultúrne podujatia usporiadané právnickými alebo fyzickými osobami v zmysle § 1 zákona 96/1991
Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

§3
Osobitné ustanovenia
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Vysoká nad Uhom sú
oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia určeného
týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby .
§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Uhom dňa
…........................
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom …......…
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej
nad Uhom
Vo Vysokej nad Uhom dňa ............

_____________________
Ján Hrešan
starosta obce

