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Obecné zastupiteľstvo v Kružlove. na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie
obce K r u ž l o v toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2009
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce K r u ž l o v

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá
určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby –
podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kružlov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú
na trhovisku obce Kružlov, ktorej úprava podlieha všeobecne záväznému nariadeniu obce
o trhoviskách.

Článok 2
Označovanie prevádzkární

1. Každý predávajúci (poskytovateľ služieb) je povinný svoju prevádzkáreň zvonku viditeľne
označiť svojim obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom alebo v inom
príslušnom registri.
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkárne musí byť uvedené :
a) obchodné meno a sídlo,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkárne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkární a ubytovacích zariadení.

Článok 3
Čas predaja v obchodoch a čas prevádzky služieb

1. Všeobecný čas predaja a všeobecný čas prevádzky služieb v prevádzkárňach obchodu
a služieb sa stanovuje v rozsahu od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času

si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku.

2. U pohostinstiev, kaviarní, barov, reštaurácií, herní a im na roveň postavených zariadení,
poskytujúcich pivo a alkoholické nápoje na predaj a k priamej konzumácii prevádzková
doba sa schvaľuje v rozsahu:
- v nedeľu – štvrtok: od 10.00 hod. do 23.00 hod.
- v piatok – sobotu: od 10.00 hod. do 01.00 hod.
- v deň pred dňom pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov :
od 10.00 hod. do 01.00 hod.
•

v dňoch pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov do 23.00 hod.

Prevádzky, otvorené po 22.00 hod., sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.

Článok 4
Dočasné uzavretie prevádzkárne a zrušenie prevádzkárne

1. Pri dočasnom uzavretí prevádzkárne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia, a to najneskôr do 24 hodín pred
dočasným uzavretím prevádzkárne za predpokladu, že prevádzkáreň bude uzavretá dlhšie
ako jeden deň.
2. Pri zrušení prevádzkárne je predávajúci povinný písomne informovať najneskôr sedem dní
pred zrušením prevádzkárne miestne príslušný okresný úrad a obec o tom, kde a kto je
povinný vyrovnať prípadné záväzky.
3. Povinnosti podľa odseku 5 a odseku 6 sa vzťahujú aj na predaj tovaru a poskytovanie
služieb mimo prevádzkárne.

Článok 5
Osobitné ustanovenia

1. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kružlov sú
oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia
určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby .
2. Starosta obce je oprávnený – zohľadňujúc pritom miestny verejný záujem a oprávnené
požiadavky jednotlivých subjektov – určiť čas odlišne od čl. 3 tohto VZN. Výnimky sa
stanovujú individuálne na základe písomnej žiadosti, kde musia byť zdôvodnené oprávnené
požiadavky subjektu.
3. Výnimky sa stanovujú zásadne vždy na jednotlivé akcie.

Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kružlove dňa
12.12.2008.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.
Podľa tohoto nariadenia sú povinné postupovať všetky subjekty dňom jeho účinnosti.
3. Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Kružlove.

V Kružlove, dňa 15.12.2008

Ing. Jozef Kmec
starosta obce

