
VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  SMOLINSKÉ 

č. 5/2020 

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

na území obce Smolinské   

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom v súlade s ustanovením § 4 ods. 5, písm. a) tretí bod a 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 

§ 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, ktoré poskytujú fyzické osoby – 
podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Smolinské. 
 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú v 
rámci trhového poriadku v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce 
Smolinské o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 
(Trhový poriadok). 

 
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje ani na prevádzkovanie zmluvnej osobnej a nákladnej 

autobusovej a vlakovej prepravy a prevádzkovanie zmluvnej individuálnej osobnej prepravy 
(taxislužby).  

 

§ 2 

 

Pravidlá času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb  

 

1. Prevádzkové jednotky vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce služby 

občanom na území obce nesmú byť prevádzkované v čase pred 5:00 hod. s 

výnimkou prevádzkovania poštových novinových stánkov. 

 

2. Pri prevádzkovaní poštových novinových stánkov sa povoľuje prevádzka od 4:00 

hod.  

 

3. Prevádzkové jednotky vykonávajúce obchodnú činnosť a poskytujúce služby 

občanom na území obce nesmú byť prevádzkované pre verejnosť v dňoch:  

- pondelok až štvrtok po 22:00 hod.  

- piatok a sobota po 1:00 hod.  

- nedeľa po 22:00 hod.  

- v deň pred dňom pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov po 1:00 hod. 

nasledujúceho dňa  

- v dňoch pracovného pokoja a štátom uznaných sviatkov po 1:00 hod. 

nasledujúceho dňa  



- dňa 31.12. po 1:00 hod. nasledujúceho dňa.  

 

§ 3  

 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec 

prostredníctvom starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a poverených 

zamestnancov obce. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom sa na tomto všeobecne záväznom nariadení 

uznieslo dňa 03.08.2020 uznesením č. 7/5/2020 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020 

 

 

 

 

V Smolinskom, dňa 03.08.2020 

 

 

 
 

                                                                                                                            Vladimír Smolinský 

                                                                                                                                  starosta obce 

 

 

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli v obci   Smolinské  dňa: 16.07.2020 

 Návrh VZN  zvesený z úradnej tabule obce Smolinské  dňa: 03.08.2020 

 Návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce Smolinské 16.07.2020 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 03.08.2020 

VZN schválené OZ obce Smolinské 03.08.2020 uznesením č. 7/5/2020  

 VZN zverejnený na webovej stránke obce Smolinské 16.07.2020erejnené na úradnej tabuli dňa: 
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