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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka č. 6/2012 

o čase predaja a čase poskytovania služieb v prevádzkarňach v obci Kanianka 

 

Obec Kanianka na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len „VZN“). 

 

§ 1  

Úvodné ustanovenia  

 

1. Toto VZN upravuje v súlade s platnou právnou úpravou čas predaja a prevádzkový čas 

v prevádzkarniach  podnikateľov (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorí podnikajú na území obce 

Kanianka (ďalej len „obec“). 

2. Prevádzkarňou sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská 

činnosť, a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi.  

 

§ 2 

Určenie času predaja a času poskytovania služieb  

 

1. Pri určovaní času predaja a prevádzkového  času  obec vychádza  z  maximálne pružnej doby, aby 

boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky prevádzkovateľov, a preto stanovuje  

všeobecný čas predaja a všeobecný prevádzkový čas v rozpätí od 6:00 hodiny do 22:00 hodiny 

pre prevádzkarne s predajom potravín a výrobkov iného tovaru, poskytovaním služieb a           

pre inak nešpecifikované prevádzkarne s výnimkou uvedených v § 2 v ods. 2 a 3.   

2. Pri pohostinskej činnosti sa prevádzkový čas upravuje takto: 

 

Počas letnej sezóny v mesiacoch: máj, jún, júl, august, september: 

a) interiéry : pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa:   od 6:00 hod do 22:00 hod 

b) interiéry: piatok, sobota:      od 6:00 hod do 24:00 hod 

c) exteriéry – letné terasy      od 6:00 hod do 22:00 hod 

 

Počas zimnej sezóny v mesiacoch : október, november, december, január, február, marec, apríl: 

a) interiéry : pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa:     od 6:00 hod do 22:00 hod 

b) interiéry: piatok, sobota:        od 6:00 hod do 24:00 hod 

 

3. Pri činnostiach spoločenských, kultúrnych a športových podujatí: 

a) interiéry : pondelok, utorok, streda, štvrtok, nedeľa:   od 9:00 hod do 01:00 hod 

b) interiéry: piatok, sobota:      od 9:00 hod do 03:00 hod 

 

4. Pri určení typu prevádzkarne a otváracích hodín sa vychádza zo živnostenského registra, 

obchodného registra a zo súhlasov dotknutých orgánov k prevádzkovaniu určeného typu 

prevádzkarne.  

5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať príslušného ustanovenia VZN č. 6/2011 o zdravom 

životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Kanianka. 
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§ 3 

 

1. Čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je jej prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť 

obci najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne spôsobom podľa ods. 2.  

2. Písomná žiadosť (príloha č. 1) podpísané štatutárom musí obsahovať tieto údaje: 

- výpis zo živnostenského, obchodného registra  

- obchodné meno, IČO, DIČ; 

- sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba); 

- názov a adresu prevádzkarne; 

- dátum začatia činnosti prevádzkarne; 

- požadovaná prevádzková doba (dni v týždni) a požadovaný čas otváracích hodín prevádzkarne; 

- zameranie a sortimentnú skladbu; 

- telefonický kontakt a E-mailová adresa. 

3. Na základe podania žiadateľa obec vo veci jeho žiadosti vydá rozhodnutie podľa Zákona                       

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

4. Štatutár prevádzkarne je povinný nahlásiť každú zmenu uvedené v § 3 v ods. 2 tohto VZN                                  

do 8 kalendárnych dní od vzniku zmeny.                                                                          

 

§ 4 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na vchodových dverách                 

do prevádzkarne alebo na inom vhodnom pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste.  

2. V dňoch, ktoré sú štátom uznané sviatky, platia ustanovenia tohto nariadenia o čase predaja a 

prevádzkovom čase tak ako v nedeľu.  

3. Obedňajšiu prestávku v prevádzkarni si môže prevádzkovateľ určiť v rozpätí od 11:00 do 14:00 

hod. 

4. Ak má prevádzkovateľ záujem o  zmenu prevádzkovej doby z dôvodu konania mimoriadnej a 

neverejnej akcie pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, 

stužková, a pod.) alebo z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie kultúrneho, spoločenského 

alebo športového charakteru musí obec písomne požiadať o zmenu prevádzkovej doby, a to 

najneskôr 5 dní pred konaním takejto akcie. 

5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný, ak tomu nebránia vážne dôvody, 

označiť aspoň 24 hodín vopred na vhodnom pre spotrebiteľa dobre viditeľnom mieste začiatok a 

koniec uzavretia prevádzkarne.  

6. Dočasné uzavretie prevádzkarne s potravinárskym tovarom je prevádzkovateľ povinný oznámiť 

obci Kanianka najneskôr 48 hodín pred uzatvorením, pokiaľ tomu nebránia závažné skutočnosti. 

 

§ 5 

Kontrola a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení poslanci, poverení 

členovia komisií, obecná polícia a iní poverení zamestnanci Obecného úradu v Kanianke.  

2. Za porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia budú fyzické a právnické osoby 

postihované podľa všeobecne platných právnych predpisov.  

3. Týmto nariadením nie je dotknuté oprávnenie ostatných orgánov štátnej správy vykonávať 

kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.  
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§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kanianky. 

2. Jednotlivé časti a ustanovenia tohto VZN, ktoré by boli v rozpore s Ústavou SR, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami sú neplatné; v takomto prípade sa postupuje podľa 

platnej právnej normy. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú platné a účinné. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke dňa 12.12.2012, 

Uznesením č. 275/2012 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.                                                                                                                                    

4. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti podnikateľských subjektov podľa osobitných 

predpisov.  

5. Rozhodnutia o čase predaja a prevádzkovom čase vydané pred účinnosťou tohto nariadenia, ktoré 

sú v rozpore s týmto VZN strácajú účinnosť ku dňu účinnosti tohto VZN.  

 

 

 

Ing. Ivor Husár 

starosta obce 

 

 

VZN vyvesený na úradnej tabuli:  13.12.2012 

VZN zvesený z úradnej tabule:      27.12.2012 
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Príloha č. 1 k VZN č. 6/2012 

 

Podnikateľ (prevádzkovateľ) ............................................................................................................. 

 

 

Obec Kanianka  

Obecný úrad Kanianka 

        SNP 583/1 

        972 17 Kanianka 

 

 

 

Vec: Ohlásenie prevádzkarne, času predaja a času poskytovania služieb na území obce 

Kanianka – žiadosť  

 

 

V zmysle VZN č. 6/2012 o čase predaja a čase poskytovania služieb v obci Kanianka  oznamujem 

údaje o prevádzkarni. 

 

Žiadateľ:   ................................................................................................ 

 

IČO:    ................................................................................................ 

 

DIČ:     ................................................................................................ 

 

sídlo:     ................................................................................................ 

 

názov a adresa prevádzkarne: ................................................................................................ 

 

dátum začatia činnosti prevádzkarne: ..................................................................................... 

 

sortiment tovarov a rozsah služieb, ktoré budú poskytované v prevádzkarni: 

 

................................................................................................................................................ 

 

Prevádzková doba a požadovaný čas predaja: 

        Obedná prestávka 

  OD – DO     OD – DO  

pondelok: ..............................    .............................. 

utorok:  ..............................    .............................. 

streda:  ..............................    .............................. 

štvrtok:  ..............................    .............................. 

piatok:  ..............................    .............................. 

sobota:  ..............................    .............................. 

nedeľa:  ..............................    .............................. 

 

Telefonický kontakt prevádzkarne: ..............................      E-mailová adresa: ............................. 

 

V ..........................., dňa ........................     

 

 

Prílohy: výpis zo živnostenského, obchodného registra, doklad o pridelení IČO, DIČ 

 

 

Pečiatka a podpis štatutára 


