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O B E C    D U L O V 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulov č. 1/2020 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Dulov 

               

Návrh tohto VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :      10. augusta 2020 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa :  10. augusta 2020 

 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :      11. augusta 2020 

 

 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:       21. augusta 2020 

 

 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:      21. augusta 2020

              

     

 

Schválené VZN Uznesením č.        32/2020    

      

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce dňa:     26. augusta 2020

          

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:        9. septembra 2020

            

    

  

 

          v. r. 

            Ing. Jozef Šamaj 

                 starosta obce 
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                                                 Obec  Dulov 

 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov obec Dulov vydáva: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 na území obce Dulov 

 

Článok I. 

Predmet nariadenia 

 

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

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dulov. 

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

vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne 

obchodu a služieb. 

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

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

a primerané požiadavky podnikateľov. 

 

                                                                            Článok II. 

                                                         Základné pojmy 

 

1. Prevádzkareň – priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť 

spočívajúca v predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre styk so 

spotrebiteľmi. 

2. Prevádzkovateľ – podnikateľ , ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť 

predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 

3. Podnikateľ - 

  osoba zapísaná v obchodnom registri, 

  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa       

 osobitných predpisov, 

 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná podľa 

evidencie osobitného predpisu. 

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb – je časovo ohraničená časť dňa, 

počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby spotrebiteľom. 

5. Spotrebiteľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva 

služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 
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6. Uzavretá spoločnosť – je skupina osôb, ktorá sa oprávnene združuje v prevádzkarni na 

základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby /podnikateľ, 

prevádzkovateľ, poverená osoba/ pričom nejde o verejnú prístupnú akciu /napr. svadba, 

promócie, ples, smútočné posedenie a pod./ 

7. Verejné kultúrne podujatie – je podujatie pre individuálne neurčené osoby a to najmä 

koncerty, hudobné a tanečné podujatia, tanečné zábavy a pod. 

 

Článok III. 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

 

1. Prevádzková doba v prevádzkach s predajom tovaru a s poskytovaním služieb sa určuje 

v rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

2. Prevádzková doba v prevádzkach, ktorých predmetom činnosti je pohostinská činnosť 

ako aj rýchle občerstvenie v spojení s predajom na priamu konzumáciu vrátane 

prevádzok typu kaviareň, denný bar, nočný bar je určený v rozmedzí od 10.00 hod do 

23.00 hod, piatok a sobotu do 24.00 hod. Uvedená prevádzková doba platí aj pri 

prevádzkach s letnými terasami. 

3. V prevádzkach, v ktorých sa koná podujatie charakteru uzavretej spoločnosti je 

prevádzková doba neobmedzená. 

 

Článok IV. 

Všeobecné usmernenie pre podnikateľské subjekty 

 

1. Pokiaľ je určený prevádzkový čas týmto VZN po 22. hod., je prevádzkovateľ povinný 

zabezpečiť, aby hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné 

hodnoty pre vonkajšie priestory, ustanovené príslušnými normami a právnymi 

predpismi. 

2. Pre potreby evidencie prevádzkarní na území obce a v záujme vzájomnej spolupráce 

podnikateľov, spotrebiteľov a obce, odporúča obec podnikateľom prevádzkujúcim 

prevádzkarne  na jeho území, podať obecnému úradu ohlásenie o čase predaja a čase 

prevádzky služieb  /vzor ohlásenia tvorí prílohu č. 1 tohto VZN/. 

3. Odporúčanie obce podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na podanie 

oznámenia o prípadných zmenách týkajúcich sa prevádzkarne alebo jej zrušení. 

 

Článok V. 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení 

vykonávať Komisia verejného poriadku, poverení zamestnanci obce a hlavný kontrolór 

obce. 
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Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Dulov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 

25. augusta 2020, uznesením č. xx/2020. 

2. Návrh VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Dulov bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Dulov dňa 

10. augusta 2020. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Dulov nadobúda účinnosť dňa 09.09.2020. 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

č.1/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Dulov, ktoré bolo schválené uznesením č. 2/2008, dňa 27.03.2008. 
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                                                                                                                                                Príloha č.1 

 

 

(Meno, priezvisko, IČO, sídlo, prevádzka – fyzická osoba podnikateľ) 

(Názov, IČO, sídlo, štatutárny orgán – právnická osoba) 

 
 
         Obecný úrad Dulov 

         Dulov 168 

         018 52 

 

 

 

Vec  

Ohlásenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb 

 

 

Prevádzka názov:  .......................................................................................... 

Adresa prevádzkárne: .......................................................................................... 

Účel využitia:   .......................................................................................... 

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

 

Oznamujem Vám prevádzkovú dobu podľa VZN č. 1/2020 

 

Čas prevádzkovania:   pondelok: od ........................ do ............................. 

                                       utorok:  od ........................ do ............................. 

                                       streda:  od ........................ do ............................. 

                                       štvrtok: od ........................ do ............................. 

                                       piatok:  od ........................ do ............................. 

                                       sobota:  od ........................ do ............................. 

                                       nedeľa: od ........................ do ............................. 

 

Kontakt:  

tel. číslo:  ...................................... 

email:   ...................................... 

V Dulove:  ...................................... 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Podpis podnikateľa 


