
 
 
 

OBEC KAMENEC POD VTÁČNIKOM 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 
o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenec pod Vtáčnikom 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 a s použitím zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v platnom znení 
 

s c h v a ľ u j e  
 

 
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) právnických osôb a fyzických osôb – 
podnikateľov, ktoré v prevádzkarňach obchodu a služieb v katastrálnom území obce Kamenec pod 
Vtáčnikom vykonávajú obchodnú činnosť alebo poskytujú služby. 
 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1) Z hľadiska predmetu podnikania sú, v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní, živnosti 

obchodné, výrobné a poskytujúce služby. Toto VZN sa nevzťahuje na výrobné živnosti. 
a) Obchodné živnosti predstavujú najmä kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod). Obchodnou živnosťou je aj pohostinská činnosť, ktorou sa rozumie 
príprava a predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu. 

b) Službami sa rozumie poskytovanie opráv a údržba vecí, preprava osôb a tovaru, ako aj iné 
práce slúžiace na uspokojenie ďalších potrieb. 
 

2) Podnikateľom sa pre účely tohto VZN rozumie: 
a) Osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, teda podľa 

osobitných predpisov, 
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 

osobitného predpisu. 
 

3) Prevádzkarňou obchodu alebo služieb sa pre účely tohto VZN rozumie priestor, v ktorom sa 
uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi. 
Prevádzkareň musí byť označená obchodným názvom podnikateľa, ku ktorému sa môže 
pripojiť aj názov prevádzkarne. 

 
 

§ 2 
Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

 
1) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci sa určuje nasledovne: 

a) V predajni potravín (maloobchodná prevádzkareň), v predajni rozličného tovaru 
a v predajni ovocia a zeleniny v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod. v dňoch pondelok až 



piatok a v sobotu a nedeľu od 5.00 hod. do 13.00 hod.. Predajňa musí byť pritom 
otvorená minimálne 4 hodiny v dňoch pondelok až piatok. 

b) V predajni textilu, drogérie, farby-laky a kvetov v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. 
v dňoch pondelok až sobota. 

c) V prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou v čase od 7.00 hod. do 23.00 hod. v dňoch 
pondelok až štvrtok a v piatok až nedeľu v čase od 7.00 hod. do 24.00 hod.. 

d) V prevádzkarni, ktorá poskytuje služby ako holičstvo, kaderníctvo, pedikúra, krajčírstvo, 
masáže či kozmetika v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod. v dňoch pondelok až sobota. 

e) V prevádzkarni, ktorá poskytuje služby pohrebné, klampiarske, zámočnícke, kúrenárske, 
vodoinštalačné a autoservis v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch pondelok až 
sobota. 

f) V ostatných prevádzkach služieb v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. v dňoch pondelok až 
sobota. 
 

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 
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 VZN, a to do 30 dní od jeho účinnosti. 
2) Toto VZN č. 6/2011 prijalo obecné zastupiteľstvo obce Kamenec pod Vtáčnikom na svojom 

zasadnutí dňa 14.12.2011 uznesením č. 34/2011. 
3) Po nadobudnutí platnosti a účinnosti tohto VZN stráca VZN obce č. 4/2011 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb svoju platnosť. 
4) Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyvesené na úradnej tabuli 

obce. 
 

Dňa: 15.12.2011 

 
 
 
 Ing. Dušan Ďuriš 
   starosta obce 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 
 

Dňa: 30.12.2011 

 

 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 
   starosta obce 
 


