Obecné zastupiteľstvo obce Dubník v zmysle zákona číslo 460/1992 Zb. Ústava
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov čl. 68, ust. § 6 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona číslo
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona číslo
178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dubník číslo 4 /2014
o schválení času prevádzky a predaja v obchodoch a na trhovom mieste

§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) stanovuje čas predaja výrobkov
a poskytovania služieb v kamenných predajniach a na trhovisku
2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej len prevádzková doba) je časovo
ohraničená časť dňa, počas ktorej je v prevádzkárni vykonávaná podnikateľská
činnosť, t.j. v prevádzkárni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby
v čase určenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.
§2
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
V rámci podmienok zabezpečenia prevádzkovania obchodov a poskytovania služieb
občanom obce Dubník sa určuje čas predaja a čas prevádzky takto:
1) Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až piatok od 05.30 h do 22.00 h
sobotu a v nedeľu od 05.30 h do 24.00 h
ak nariadenie neurčuje inak.
§3
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v rámci všeobecnej prevádzkovej doby
1) podnikateľ si určuje vlastnú prevádzkovú dobu v rámci všeobecnej prevádzkovej
doby stanovenej nariadením pre každú prevádzkáreň.
2) Vlastnú prevádzkovú dobu je podnikateľ povinný zreteľne označiť na
viditeľnom a spotrebiteľovi dostupnom mieste ( na dverách, vo výklade
prevádzky ...).
§4
Pravidlá určovania prevádzkovej doby v nočnom čase
1) Prevádzková doba v prevádzkarniach, ktorých predmetom činnosti je
pohostinská činnosť a organizujú svadby a iné podujatia slávnostného
charakteru, zábavy, diskotéky sa v čase konania takýchto podujatí sa predlžuje
do 05.00 h. nasledujúceho dňa.

2) V prevádzkach organizujúcich akcie na prelome rokov /Silvester – Nový rok/ je
prevádzková doba neobmedzená.
3) V prípade ak má prevádzkáreň zriadené vonkajšie sedenie, prevádzková doba je
totožná s prevádzkovou dobou prevádzky.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány samosprávy obce
(starosta, obecné zastupiteľstvo) a pracovníci obecného úradu.
2) Za nedodržanie jednotlivých ustanovení tohto VZN občanmi alebo právnickými
osobami sa vyvodzujú dôsledky v konkrétnom konaní o priestupku alebo
v konaní o porušení právnych povinností, v zmysle ustanovení príslušných
právnych predpisov.
3) O podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto všeobecne
záväzného nariadenia rozhoduje starosta obce.
4) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa 25. 6. 2014
uznesením číslo 36/2014 A)5.
5) VZN nadobúda účinnosť 15.-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce
Dubník
6) Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Dubníku.

Ing. Jozef Ostrodický
starosta obce
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