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       Výtlačok č.: 1 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2018 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) na pripomienkovanie v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.07.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 13.07.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 13.07.2018 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 22.07.2018 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Čučma, 048 01 Čučma č. 47 

- elektronicky na adresu: obecny.urad@obeccucma.sk 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 27.07.2018 

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 30.07.2018 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 31.07.2018 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 14.08.2018 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 14.08.2018 

 

                                                                                                                                         Alexander Szőllős 

                                                                                                                      starosta obce 



Obec Čučma  v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) a  ods. 5 a  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

  

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2018 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času v obchode 

a času prevádzky služieb na území obce Čučma. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov, oprávnené na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na 

území obce Čučma prevádzkarne obchodu a služieb. 

3. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Čučma sa 

vychádza z prevádzkovej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce 

a primerané požiadavky podnikateľov. 

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na ambulantný predaj tovaru a poskytovanie služieb na 

príležitostných trhoch. 

Článok 2 

Základné pojmy 

1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 

prevádzkarňou – účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju 

podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétneho určeného sortimentu alebo 

konkrétneho druhu služieb, 

podnikateľom – je osoba, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia podľa osobitného 

predpisu spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, 

prevádzkovou dobou – časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň sprístupnená 

spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo k poskytnutiu služieb, 

uzavretou spoločnosťou – sa rozumie skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene 

zdržiava na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú 

individuálne určené a zúčastňujú sa podujatia, ktoré nie je prístupné verejnosti (napr. 

rodinné oslavy, svadby, smútočné hostiny a pod.) 

    

 

Článok 3 

Určenie prevádzkového času 

 

1. Všeobecný prevádzkový čas v prevádzkarňach obchodu a služieb je na území obce 

Čučma stanovený denne od 6.00 hod. do 22.00 hod. 



2. V rámci časového rozpätia všeobecného prevádzkového času si prevádzkovateľ sám 

určí dobu, v ktorej bude prevádzku prevádzkovať. 

 

 

Článok 4 

Povinnosti prevádzkovateľa 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlásiť Obecnému úradu v Čučme prevádzkový 

čas, alebo zmenu prevádzkového času (príloha č. 1 tohto VZN) v súlade ustanoveniami 

tohto VZN najmenej päť pracovných dní pred začatím činnosti prevádzkarne, resp. 

uvažovanej zmene prevádzkového času. Obecný úrad v Čučme toto ohlásenie písomne 

potvrdí. 

2. Prevádzkovateľ reštauračného a pohostinského zariadenia môže jednorazovo predĺžiť 

prevádzkový čas z dôvodu konania mimoriadneho a neverejného podujatia pre uzavretú 

spoločnosť do  06.00  hod. 

3. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Obecnému úradu v Čučme písomné ohlásenie 

o jednorazovom predlžení prevádzkového času (príloha č. 2 tohto VZN) najneskôr tri 

pracovné dní pred konaním takéhoto podujatia. V ohlásení je prevádzkovateľ povinný 

jednoznačne určiť dôvod jednorazového predlženia času prevádzky. 

4. Prevádzkovateľ v prevádzkarni otvorenej v súlade s ustanoveniami tohto VZN je 

povinný po 22:00 hod. zabezpečiť dodržiavanie nočného pokoja a verejného poriadku 

tak, aby činnosťou prevádzkarne nebolo rušené blízke okolie. 

5. Dočasne uzavretie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný ohlásiť Obecnému úradu 

v Čučme minimálne  24 hodín vopred, ak je prevádzkareň uzavretá dlhšie ako jeden 

deň. 

 

Článok  5 

Kontrolná činnosť a sankcie 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú: 

a) starosta obce 

b) poslanci obecného zastupiteľstva 

c) hlavný kontrolór obce. 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok. Na konanie o priestupkoch 

sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok  6 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Čučme dňa  30.07.2018 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia. 

 

 

 

                                                                                                     Alexander Szőllős 

                                                                                                         starosta obc 



 

                                                                                                                                                Príloha č. 1 

Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb 

 
Adresa žiadateľa / sídlo firmy: ..................................................................................................... 

 

IČO: .............................  DIČ: ....................................... Tel.číslo: ............................................. 

 
 

 V zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle VZN č. 2/2018 o určovaní pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Čučma, týmto oznamujem prevádzkovú dobu svojej 

prevádzkarne:   

 

Prevádzkareň (názov a adresa):................................................................................................... 

 

Zodpovedná osoba: ............................................... Tel.číslo prevádzkarne: .............................. 

  

Druh podnikateľskej činnosti: ..................................................................................................... 

 

Dátum začatia činnosti prevádzkarne:.......................................................................................... 

 

Adresa prevádzky: ....................................................................................................................... 

 

 

Prevádzková doba:   

 

                           Pondelok:         od..........................   do ............................ 

                               

                              Utorok:          od.............................do............................ 

 

                              Streda:           od.............................do............................ 

 

                              Štvrtok:         od .............................do........................... 

 

                              Piatok:           od ............................do............................ 

 

                              Sobota:          od ............................do............................ 

 

                              Nedeľa:          od............................do............................. 

 

Priestory: vlastné – list vlastníctva, prenajaté – nájomná zmluva (počiarknúť) 

Ostatné doklady: oprávnenie na podnikanie, výpis z Ob. registra, zmluva o združení 

 

V ......................... dňa ............................. 

 

 

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

                                                                                            podpis,(prípadne pečiatka) žiadateľ 



                                                                                                                              Príloha č. 2 

 

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

Meno (názov), adresa podnikateľského subjektu 

 

 

 

                                                                                   Obecný úrad Čučma      

                                                                              048 01 Čučma 47       

 

 

 

Oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzky 
(Oznamuje sa len v prípade, že prevádzka je uzatvorená viac ako 24 hodín) 

 

 

 

Názov a adresa prevádzkarne:....................................................................................................... 

 

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

 

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

 

Dočasné uzatvorenie od: ............................................... 

 

                                   do: ............................................. 

 

 

Dôvod dočasného uzatvorenia: .................................................................................................... 

 

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

 

 

 

 

V .......................... dňa.........................                                         .............................................. 

                                                                                                               pečiatka, podpis     


