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Obec Dulov na základe § 4 ods. 3, písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Dulov 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Dulov. 
 
 

Článok 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Podnikateľom je : 
a) Osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 
osobitných predpisov, 
d) Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku  výrobu a je zapísaná do 
evidencie podľa osobitného predpisu. 
 
2. Prevádzkovateľom prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni 
vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb. 
 
3. 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. 
 
 

Článok 3 
Predajný a prevádzkový čas 

 
1. Všeobecný predajný a prevádzkový čas v prevádzkarniach s maloobchodným 
a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkarniach poskytujúcich služby 
je určený v rozmedzí  od 6.00 h do 22.00 h. 
 



2. Prevádzkový čas v prevádzkarniach s pohostinskou činnosťou, je určený 
v rozmedzí  od 10.00 h do 23.00 h, v piatok a v sobotu do 24.00 h. 
 
3. Prevádzkový čas na letných terasách pri prevádzkach sa určuje od 10.00 h do 
23.00 h, v piatok a v sobotu do 24.00 h. 
 
 
 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Pre potreby evidencie prevádzkarní a v záujme úspešnej spolupráce 
podnikateľov, spotrebiteľov a obce odporúča obec podnikateľom 
prevádzkujúcim prevádzkarne na jej území podať obecnému úradu oznámenie, 
ktoré bude obsahovať nasledovné údaje : 

- obchodné meno, IČO, sídlo spoločnosti  (právnická osoba) alebo miesto 
podnikania (fyzická osoba), 

- názov prevádzkarne (obchodné meno a prípadne aj rozlišujúce 
označenie), 

- presnú adresu prevádzkarne (súpisné číslo budovy) 
- dátum začatia činnosti prevádzkarne, 
- zameranie prevádzkarne (predmet podnikania/rozsah služieb a 

sortimentnú skladbu), 
- prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa, 
- čas obedňajšej prestávky, 
- samostatne čas prevádzkovania vonkajšieho sedenia (letné terasy a pod.)  
 

2. Odporúčanie obce podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na podanie 
oznámenia o prípadných zmenách týkajúcich sa prevádzkarne alebo jej zrušení. 
3. Podnikateľ je povinný na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne 
vyvesiť oznam o prevádzkovom čase určenom pre spotrebiteľa. 
 
4. Starosta obce v prípade rušenia nočného kľudu,  opodstatnených sťažností 
obyvateľov, je oprávnený prevádzkový čas skrátiť. 
 
 

Článok 5 
Kontrolná činnosť 

 
1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú : 

- Hlavný kontrolór 
- Obecný úrad Dulov. 
  



 
Článok 6 
Sankcie 

 
1. Starosta obce môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie uložiť pokutu za porušenie tohto VZN do výšky 200.000,- Sk v 
zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Na tomto zariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dulove dňa 28. marca 
2008, 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od 
zverejnenia na úradnej tabuli v obci. 
 
 
 
 
 

    v.r. 
Antonia Kandaliková 
      starostka obce 


