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Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2020
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Vyšný Klátov

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Klátov podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. i) a písm. n)
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú pravidlá času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území obce Vyšný Klátov.
Prvá časť
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v prevádzkarniach určených k podnikateľskej činnosti subjektov
oprávnených na podnikanie na území obce Vyšný Klátov.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Prevádzkarňou je nebytový priestor, predajné zariadenie príp. pozemok, na ktorý bolo
príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod
a služby príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb
podľa osobitného predpisu 1).
(2) Čas predaja a čas prevádzky služieb (ďalej tiež prevádzková doba) je časovo ohraničená
časť dňa, počas ktorej je v prevádzkarni vykonávaná podnikateľská činnosť, t.j. v
prevádzkarni sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.
(3) Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe
živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku
výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu 2).
(4) Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva
podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
Čl. 3

(1) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení a videohry sa na
území obce Vyšný Klátov môžu prevádzkovať výlučne v prevádzkarniach stavebne určených
ako herne a vymedzených podľa § 2 písm. o) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

Druhá časť
Čl. 4
Čas predaja o obchode a čas prevádzky služieb
(1) Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach s maloobchodným a veľkoobchodným
predajom tovaru a v prevádzkarniach poskytujúcich služby je určená časom medzi 06:00 hod.
a 22:00 hod.
(2) Prevádzková doba v predajni potravín je určená časom medzi 06:00 hod. a 20:00 hod.
(3) Prevádzková doba v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania je
časovo neobmedzená.
(4) V prevádzkach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami
určenými na bývanie, je prevádzková doba určená časom v pracovných dňoch medzi 07:00
hod. a 17:00 hod. V dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov je činnosť v týchto
prevádzkach povolená len na základe povolenia obce Vyšný Klátov.
(5) V prevádzkarňach, ktoré nie sú umiestnené v území prevažujúcim rodinnými domami
alebo v prevádzkach v rekreačnej oblasti je prevádzková doba určená časom v piatok a v
sobotu medzi 6:00 a 01:00 hod., ostatné dni časom medzi 06:00 hod. a 23:00 hod.
(7) Počas novoročných osláv, t.j. v noci z 31.12. na 01.01. nie je prevádzková doba všetkých
prevádzkarní obchodu a služieb na území obce Vyšný Klátov obmedzená.
(8) Počas obecných slávností DNI OBCE VYŠNÝ KLÁTOV
(v dňoch piatok, sobota, nedeľa), je prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a
služieb na území obce Vyšný Klátov určená časom medzi 06:00 hod. a 01:00 hod.
Tretia časť
Čl. 5
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce Vyšný Klátov vykonávajú:
a) starosta obce,
b) hlavný kontrolór,
c) poslanci obecného zastupiteľstva obce Vyšný Klátov v rozsahu svojich právomocí daných
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Štvrtá časť
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
(1) Toto VZN sa vzťahuje na všetky prevádzkarne obchodu a služieb zriadené na území obce
Vyšný Klátov.
Čl. 7
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.
39/2020 dňa 31. 7. 2020 a nadobúda účinnosť 19. 8. 2020.

Ondrej Jusko
starosta obce
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Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
§ 2, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
3). Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
2)

