VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MALACHOV

č. 110 / 2015
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Obecné zastupiteľstvo obce Malachov vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i a n a § 6 ods. 1 a 4 písm.g zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „nariadenie“)
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľ, ktoré na území obce
Malachov vykonávajú obchodnú činnosť alebo poskytujú služby.
Obec vydáva toto nariadenie v záujme zachovania a dodržania verejného poriadku na území
obce, v záujme zachovania podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu
života obyvateľov obce.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
1) Prevádzkarňou – účelovo určený priestor, v ktorom podnikateľ prevádzkuje svoju
podnikateľskú činnosť za účelom predaja konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo
konkrétneho druhu služieb podľa osobitného predpisu
2) Podnikateľom je osoba, ktorá na základe podnikateľského oprávnenia podľa
osobitného predpisu spotrebiteľovi ponúka, alebo predáva výrobky, alebo poskytuje
služby
3) Prevádzkovou dobou je časovo ohraničená časť dňa, kedy je prevádzkareň
sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej komodity alebo k poskytovaniu
služieb
§3
Všeobecná prevádzková doba
1) Všeobecná prevádzková doba je v dňoch pondelok až utorok od 6.00 do 22.00 hod.
piatok až nedeľa 6.00 do 23.00 hod okrem ubytovacích zariadení

2) Všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení je pondelok až nedeľa v čase
00.00 do 24.00 hod.
2) Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ
v rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.
§4
Určenie pravidiel prevádzkovej doby v rámci všeobecnej prevádzkovej doby
V rámci všeobecnej prevádzkovej doby prevádzkovateľ oznámi obci vlastnú prevádzkovú
dobu pre každú prevádzkareň osobitne.
§5
Výnimky zo všeobecnej prevádzkovej doby
Výnimky z času predaja v obchode a času prevádzky služieb nad rámec všeobecnej
prevádzkovej doby môže povoliť starosta obce, ak je to v záujme obce a jej obyvateľov a to
na základe písomnej žiadosti podnikateľa.
§6
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Malachov č. 41/2003 z 11.12.2003
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Malachov na svojom rokovaní 14.12.2015 uznesením č. XII/7/2015.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2016.

V Malachove 14.12.2015

......................................................
starostka obce
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