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Obec Veľká Lomnica v zmysle § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane 

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

v y d á v a 

pre územie Obce Veľká Lomnica 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 8/2018 
 

 

 

 

 

 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

Obce Veľká Lomnica 



Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. i) toho istého zákona sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN): 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Toto VZN upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len 

prevádzkový čas) na území Obce Veľká Lomnica (ďalej len obec).  

2. Toto VZN za vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby – podnikateľov (ďalej len 

podnikateľ), ktoré prevádzkujú na území obce prevádzkarne obchodu a služieb. 

 

§ 2 

Ohlásenie zriadenia prevádzkarne a jej prevádzkového času 

 

1. Podnikateľ písomne ohlási obci prevádzkareň, ktorú zriaďuje alebo umiestňuje na jej území, 

vrátane jej prevádzkového času.  

2. Písomné ohlásenie zriadenia alebo umiestnenia prevádzkarne vrátane jej prevádzkového času 

obsahuje najmä: 

a) Meno a priezvisko alebo obchodné meno a adresa trvalého pobytu alebo sídlo 

podnikateľa, 

b) názov a sídlo prevádzkarne v katastrálnom území obce, 

c) predmet činnosti vykonávanej v prevádzkarni, 

d) prevádzkový čas prevádzkarne.  

3. Podnikateľ písomne ohlási zrušenie prevádzkarne obci, alebo zmenu prevádzkovej doby 

prevádzkarne. 

4. Obec vydá podnikateľovi písomné potvrdenie ohlásenia prevádzkarne a jej prevádzkového 

času alebo jeho zmeny. 

 

§ 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Všeobecný prevádzkový čas predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb na území obce sa 

stanovuje ako nepretržitý, t.j. od 00:00 hod. do 24:00 hod., pričom prevádzkarne obchodu 

a služieb dbajú na to, aby svojim predmetom činnosti nenarušovali nočný pokoj, verejný poriadok 

a životné prostredie. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Veľká Lomnica sa uznieslo Obecné  

zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnica dňa 14.06.2018. 

 

 

 

 

Mgr. Peter Duda 

   starosta obce 


