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Obec Radvaň nad Laborcom, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 3. zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2022
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE
A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
(1)

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) ustanovuje pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Radvaň nad Laborcom (ďalej
aj „obec“) pre všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí prevádzkujú
na území obce prevádzky obchodu a služieb.

(2)

Nariadenie sa nevzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na ambulantný predaj.

§2
Základné ustanovenia
(1)

Obec Radvaň nad Laborcom ustanovuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb pri výkone samosprávy.1

(2)

Pri ustanovení času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Radvaň nad
Laborcom prihliada na uspokojenie potrieb obyvateľov obce, uspokojenie potrieb
spotrebiteľov, aj na požiadavky prevádzkovateľov prevádzok obchodu a služieb (ďalej aj
„podnikateľ“2), ktorí na území obce Radvaň nad Laborcom spotrebiteľovi predávajú tovar,
alebo poskytujú služby.
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ČLÁNOK II.
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

§3
Prevádzková doba
Prevádzková doba je časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň obchodu, alebo
služieb na území obce prístupná spotrebiteľom za účelom predaja tovaru, alebo
poskytovania služieb.

§4
Všeobecná prevádzková doba
Všeobecná prevádzková doba v prevádzkarniach obchodu a služieb je na území obce
ustanovená v rozsahu od 6.00 hod. do 22.00 hod.

§5
Osobitné pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(1)

Prevádzková doba v dňoch piatok, sobota alebo v deň predchádzajúci dňu pracovného
pokoja od 6.00 hod. do 24.00 hod. je povolená v prevádzkarniach obchodu a služieb,
ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je pohostinská a reštauračná činnosť.

(2)

Prevádzková doba denne od 0.00 hod. do 24.00 hod. je povolená v prevádzkarniach
obchodu a služieb, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je poskytovanie
ubytovacích služieb.

§6
Povinnosti prevádzkovateľa prevádzky obchodu a služieb
(1)

Prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb na území obce individuálne určí presnú
prevádzkovú dobu svojej prevádzky v rozsahu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(2)

Prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb na území obce písomne oznámi obci do
podateľne obce na obecnom úrade obce:
a) prevádzkovú dobu prevádzky obchodu a služieb, najneskôr 5 dní pred začiatkom jej
prevádzkovania,
b) zmenu prevádzkovej doby prevádzky obchodu a služieb, najneskôr 5 dní pred začiatkom
každej zmeny prevádzkovej doby,
c) ukončenie prevádzkovania prevádzky obchodu a služieb, najneskôr v deň jej ukončenia.
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ČLÁNOK III.
KONTROLA DODRŽIAVANIA NARIADENIA
A SANKCIE ZA PORUŠENIE USTANOVENÍ NARIADENIA

§7
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva obec.
§8
Pri porušení ustanovení nariadenia obec postupuje v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.3

ČLÁNOK IV.
PRECHODNÉ USTANOVENIA

§9
Prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb na území obce, v ktorého prevádzke nie je
prevádzková doba v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, upraví prevádzkovú dobu a
dá do súladu s ustanoveniami tohto nariadenia v lehote do dvoch mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia.

ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§10
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň
nad Laborcom na svojom zasadnutí dňa ..................................
§11
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a
zverejnené na webovom sídle obce dňa ...............................
§12
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

______________________________
Jana Svičinová
starostka obce
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