
Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Prašice 

 
 

č. 2 / 2010 
 

o pravidlách času predaja v obchode a 
času prevádzky iných služieb 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia  
§ 4 ods. 3 písm. i/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto: 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Účel nariadenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ určuje pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky iných služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 
/ďalej len „prevádzkovateľ“/, ktoré v prevádzkarniach zriadených v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi v katastrálnom území Obce Prašice vykonávajú obchodnú 
činnosť alebo poskytujú služby. 
 

§ 2 
Čas predaja v obchode 

a čas prevádzky iných služieb 
 

1/ Čas predaja v obchode a čas prevádzky iných služieb sa určuje nasledovne: 
a/ v predajni potravín, v predajni rozličného tovaru, textilu, drogérie, v novinovom stánku, 
v lekárni od 5:30 do 22:00 hod. v dňoch pondelok až nedeľa. 
 
b/ v prevádzkarni, ktorá poskytuje služby – holičstvo, kaderníctvo, pedikúra, krajčírstvo, 
masáže, kozmetika, klampiarstvo, autoservis a iné služby od 6:00 do 22:00 hod., v dňoch 
pondelok – sobota. 
 
c/ v pohostinstve, v reštaurácii, v bare, v kaviarni, vo vinárni, v cukrárni, v bufetoch na disco 
ploche v dňoch pondelok až nedeľa od 9:00 do 24:00 hod. s ukončením obsluhy na terase 
o 22:00 hod. 
 
d/ v prevádzkarni, ktorá poskytuje iné ako uvedené služby, v čase od 7:00 do 22:00 hod. 
 
 
 
 
 
 



2/  Otváracie a zatváracie hodiny a teda individuálnu prevádzkovú dobu si určuje každý 
prevádzkovateľ všetkých vyššie uvedených služieb samostatne, výlučne však v rámci času 
predaja v obchode a času prevádzky iných služieb určeného v odseku 1 vzťahujúceho sa na 
ním prevádzkovanú činnosť. Takto určenú individuálnu prevádzkovú dobu je prevádzkovateľ 
povinný ohlásiť obci písomne najneskôr 15 dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo 
najneskôr 15 dní pred zmenou prevádzkovej doby prevádzkarne. 
 

§ 3 
Jednorazové určenie času predaja v obchode  

a času prevádzky iných služieb 
 

1/ Jednorazové určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky iných služieb mimo 
rámca času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb podľa § 2 ods. 1 nariadenia 
alebo mimo ohlásenej individuálnej prevádzkovej doby podľa § 2 ods. 2 nariadenia, je možné 
výlučne z dôvodu: 
a/ konania mimoriadnej akcie alebo neverejného podujatia pre uzavretú spoločnosť /napr. 
svadby, rodinné oslavy, firemné večierky, stužkové slávnosti a pod./ 
 
b/ konania nepravidelnej verejnej akcie či podujatia /diskotéka, festival, tanečná zábava 
a pod./ 
 
2/ Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť obci písomne každé jednorazové predĺženie 
individuálnej prevádzkovej doby najneskôr 7 dní pred plánovaným dňom konania akcie či 
podujatia podľa odseku 1, pričom v oznámení je povinný nezameniteľne špecifikovať dôvod 
jednorazového predĺženia individuálnej prevádzkovej doby. Rovnako je prevádzkovateľ 
povinný oznámiť obci vopred akúkoľvek inú jednorazovú zmenu individuálnej prevádzkovej 
doby prevádzkarne. 
 
3/ V prípade, že jednorazovému predĺženiu individuálnej prevádzkovej doby nebránia žiadne 
prekážky, pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce, vydá obec prevádzkovateľov 
i potvrdenie o tom, že jednorazové predĺženie prevádzkovej doby berie na vedomie a súhlasí 
s ním. 
 

§ 4 
Kontrolná činnosť a sankcie 

 
1/ Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonávajú starosta obce, 
poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce a poverení zamestnanci obecného 
úradu. 
 
2/ Za porušenie tohto nariadenia možno v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- EUR. 
 
3/ Za porušenie tohto nariadenia môže starosta obce právnickej alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie v súlade s § 13 ods. 9 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- EUR. 
 
 
 

 



§ 5 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1/ Každý prevádzkovateľ predajne alebo inej prevádzkarne je povinný upraviť individuálnu 
prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne v súlade s týmto nariadením do 30 dní odo dňa jeho 
účinnosti. 
 
2/ Dňom účinnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010 sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie č. 6/2005 zo dňa 26.6.2005. 
 
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice 
na svojom zasadnutí dňa 24.8.2010 uznesením č. 30/2010. 
 
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia. 
 
5/ Akékoľvek zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice. 
 
 
 
 
 
V Prašiciach dňa: 23.07.2010 
 
 
 
         Ľubomír Paulovič 
             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 27.07.2010 
 
Zvesené z úradnej tabule dňa: 09.09.2010 


