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VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠEMŠA

O PRAVIDLÁCII ČASU PREDAJA V OBChODE
A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE



A~ Obec Š ~ŠA
VZN O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE PREVÁDZKY SLUŽIEB
NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Šemša, v súlade s ustanoveniami *4 odsek 5 písmeno a) bod 3. a *6 odsek 1 zákona SNR Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (d‘alej aj „zákon o obecnom
zriadení“) vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2021

O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE
A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet úpravy

(1) Všeobecne záväzné ndi‘iadenie obce (d‘alej aj „naiiadenie “) ustanovuje pravidlá Času
predaja v obchode a Času prevádzky služieb na území obce Šemša pre podnikatel‘ov,‘
ktorí na území obce prevádzkujú prevádzky obchodu a služieb (ďalej aj „prevádzkovateľ
prevádzky obchodu a služieb“).

(2) Nariadenie sa nevzt‘ahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
miestach na území obce.

Základné ustanovenia

(1) Obec Šemša (d‘alej aj „obec“) ustanovuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzly služicb pri výkone samosprávy.2

(2) Pri ustanovení času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Šemša prihliada na
uspokoj enie potrieb obyvatel‘ov obce, uspokoj enie potrieb spotrebitel‘ov, aj na
požiadavky prevádzkovatel‘ov prevádzok obchodu a služieb.

~2 odsek 2 zákona č. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2 ~4 odsek 3 písmeno i) zákona o obecnom zriadení
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ČLÁNOK II.
PRAVIDLÁ ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB

Prevádzková doba

Prevádzková doba je časovo ohraničená čast‘ dňa, kedy je prevádzkareň obchodu, alebo
služieb na území obce prístupná spotrebitel‘om za účelom predaja tovaru, alebo
poskytovania služieb.

*4
Všeobecná prevádzková doba

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

Osobitný čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

Prevádzková doba v dňoch piatok, sobota alebo v deň predchádzajúci dňu pracovného
pokoja od 6.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa je povolená v prevádzkarniach
obchodu a služieb, ktorých predmetom podnikatel‘skej činnosti je pohostinská,
reštauračná činnost‘, vrátane prevádzok typu kaviareň, pub, bar.

Povinnosti prevádzkovateľa prevádzky obchodu a služieb

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

ČLÁNOK III.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné u%tanovenia

Prevádzkovatel‘ 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 60 dní od nadobudnutia
účinnosti tohto nariadenia.
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*8
averečné ustanovenia

Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupitel‘stvo obce Šemša
na svojom zasadnutí dňa 2. 9. 2021.

*9

Všeobecne záväzné nariadenie bob vyhlásené vyvesením dňa 3. 9. 2021.

*10

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost‘ I 5-tym dňom od vyvesenia.
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