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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 6/2015 

o podmienkach určovania 
prevádzkového času v obchode a 

službách v obci Dubovica  
 

Obecné zastupiteľstvo v Dubovici na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), n), § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov, schválilo na svojom zasadnutí dňa.............05.2015 pre 
územie obce Dubovica  toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 
Článok 

1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

(ďalej len "prevádzkový čas") v prevádzkarniach na území obce Dubovica (ďalej len 
"obec") okrem prevádzkového času trhovísk a ambulantného predaja. 

 
Článok 

2 
Prevádzkový čas 

 
1. Prevádzkový čas bez obmedzenia sa určuje pre prevádzkarne poskytujúce služby 

prechodného ubytovania. 
2. Prevádzkový čas pre ostatné obchody a služby sa určuje od 06.00 h do 22.00 h. 
3. Prevádzkový čas v pohostinských zariadeniach (bary, reštaurácie, kaviarne, 

diskotéky a pod.) sa stanovuje v dňoch pondelok až štvrtok a v nedeľu maximálne 
do 24.00 hod., v piatok a v sobotu maximálne do 02.00 hod.  

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb si určí podnikateľ maximálne v rozsahu 
času podľa ods. 1 až 3 podľa svojich potrieb a možností. 

 
Článok 

3 
Oznámenie prevádzkového času 

 
1. Prevádzkovateľ je v zmysle tohto VZN povinný obci Dubovica : 

a) oznámiť prevádzkový čas novozriadenej prevádzkarne a každú zmenu 
prevádzkového času v zriadenej prevádzke, 

b) oznámiť dočasné uzavretie prevádzkarne (napr. z dôvodu práceneschopnosti, 
dovolenky a pod.), 

c) oznámiť ukončenie (zrušenie) činnosti prevádzkarne. 
2. Splnenie si uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční písomnou, prípadne 

elektronickou formou, alebo na predpísaných tlačivách na adresu Obecného úradu v 
Dubovici najneskôr 5 dní pred zmenou. 

 
Článok 4 

                                               Záverečné ustanovenia 
 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec prostredníctvom, starostu 
obce, poslancov obce  poverených zamestnancov obce  a hlavného kontrolóra obce. 

2. Návrh tohto VZN, na pripomienkovanie občanov, bol zverejnený na úradnej tabuli a 
na internetovej stránke obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) v lehote 

http://www.dubovica.wordpress.com)


podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3. Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecne  zastupiteľstvo v Dubovici dňa 

................................... 
4. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Dubovica  

dňa ................... 
5. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia schváleného všeobecne 

záväzného nariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 

     Ladislav Timčo 
                                                                                                                       starosta obce 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa : 
 
Zvesené z úradnej tabule dňa : 
 

 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 – Tlačivo oznámenia prevádzkového času alebo zmeny prevádzkového času  
 
Obchodné meno: 
..........................................................................................................................  
 
IČO: .................................................... Tel. kontakt: .................................................  
 
Adresa – sídlo: 
.............................................................................................................................  
 
                                                                                            Obecný  úrad  
                                                                                            Dubovica 190 
                                                                                            082 71  Lipany  
Vec  
Oznámenie  
V zmysle VZN č. 6/2015 o podnikateľskej činnosti a určení prevádzkového času na území 
Obce Dubovica  oznamujem:  
 
1.) prevádzkový čas novozriadenej prevádzkarne  
2.) zmenu prevádzkového času existujúcej prevádzkarne  
(zakrúžkovať, o čo sa jedná)  
 
Názov prevádzkarne: 
....................................................................................................................  
 
Adresa prevádzkarne: 
...................................................................................................................  
 
Sortiment predávaného tovaru – druh poskytovaných služieb:  
 
.......................................................................................................................................  
 
 
Prevádzkový čas:  
Pondelok: od .................... do .................... Prestávka: od .......... do ..........  
Utorok: od .................... do ....................  
Streda: od .................... do ....................  
Štvrtok: od .................... do ....................  
Piatok: od .................... do ....................  
Sobota: od .................... do ....................  
Nedeľa: od .................... do ....................  
 
 
 
V Dubovici  dňa: .....................                                                                                                 
                                                                             .....................................................  
                                                                                              podpis (pečiatka)  
 
K písomnému oznámeniu podnikateľ priloží:  
- fotokópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra,  
- doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (kópia LV nie staršieho ako 6 mesiacov, príp.  
  kópia nájomnej zmluvy).  



Príloha č. 2 – Tlačivo oznámenia ukončenia činnosti prevádzkarne  
 
 
 
Obchodné meno: 
..........................................................................................................................  
 
IČO: .................................................... Tel. kontakt: .................................................  
 
Adresa – sídlo: 
.............................................................................................................................  
 
                                                                                                 Obecný  úrad  
                                                                                                 Dubovica 190 
                                                                                                  082 71  Lipany  
Vec  
Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v obci Dubovica.  
V zmysle VZN č. 6/2015 o podnikateľskej činnosti a určení prevádzkového času na území 
obce Dubovica oznamujem ukončenie činnosti prevádzkarne  
 
Názov prevádzkarne: 
....................................................................................................................  
 
Adresa prevádzkarne: 
...................................................................................................................  
 
Dátum ukončenia činnosti prevádzky: .......................................  
 
V Dubovici  dňa: ....................  
 
 
 
 
 
                                                                                        
..................................................................  
 
                                                                                                                                                     podpis (pečiatka) 
 


