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OBEC SLOVENSKÉ PRAVNO 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 15/2018 

o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno vo veciach územnej samosprávy v 
zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:  
všeobecne záväznom nariadení  

§ 1  

Účel nariadenia  

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí v 
prevádzkach v katastrálnom území obce Slovenské Pravno vykonávajú obchodnú 
činnosť alebo poskytujú služby.  

§ 2  

Pravidlá času predaja v obchode  

a času prevádzky služieb  

1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci sa určuje nasledovne :  
a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí  
 
od 6.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch pondelok - nedeľa  
b) v prevádzkach pohostinskej činnosti v časovom rozmedzí  
 
- od 6.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch pondelok - nedeľa,  
 
v prípade konania spoločenskej udalosti na základe písomného súhlasu obce  
- od 6.00 hod. do 22.00 hod. pondelok - nedeľa na letných terasách  
 
c) v prevádzkach poskytujúcich služby v časovom rozmedzí od 6.00 hod. do 22.00 
hod.  
 
pondelok - nedeľa  



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.  

§ 3  

Sankcie  

1. Fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie a právnickej osobe, ktorá poruší 
povinnosti ustanovené týmto Všeobecne záväzným nariadením, môže obec uložiť 
podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pokutu do výšky 6638 EUR.  
2. Výnos z pokút uložených obcou Slovenské Pravno je príjmom rozpočtu obce.  

§ 4 Prechodné a záverečné ustanovenia  

1. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja 
v obchode a čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od 
účinnosti tohto nariadenia.  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo 
obce Slovenské Pravno na svojom zasadnutí dňa 30.5. 2018 uznesením č. 289/2018  
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia 
v obecnom zastupiteľstve a účinnosť 15-tym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli 
obce. 
 
 
V Slovenskom Pravne, dňa 31. 05. 2018 
 
 
 
 Eva P á l e š o v á  
 starostka obce  
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