NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Liešťany
č.4/2020

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Liešťany
(ďalej len „VZN“)
Návrh VZN č. 4/2020:
-

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 30.07.2020

-

zvesený z úradnej tabule obce dňa :

-

zverejnený na webovom sídle obce dňa: 30.07.2020

-
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Doručené pripomienky (počet) :
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.4/2020 doručené poslancom dňa:

VZN č. 4/2020 schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa ................ uzn. č..............
VZN č. 4/2020 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa :
VZN č. 4/2020 zvesené z úradnej tabule obce dňa :
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VZN č. 4/2020 nadobúda účinnosť dňom:

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Obec Liešťany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Liešťany
Článok 1
Úvodné ustanovenia a výklad pojmov
1. Obec Liešťany týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej aj ako „VZN“), ktorým
upravuje podrobnosti o pravidlách určovania času predaja v obchode a času prevádzky
služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť na území obce Liešťany (ďalej aj ako „Obec“).
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a.) prevádzkarňou nebytový priestor, predajné zariadenie, prípadne pozemok, na ktorý
bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania
na obchod a služby, prípadne na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo
konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu1,
b.) podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe
živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného ako
živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá
vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
predpisu2.
Článok 2
Pravidlá určovania času predaja a času prevádzky služieb
1. Obec Liešťany týmto určuje, že všeobecným časom predaja v obchode a časom prevádzky
služieb (ďalej aj ako „Všeobecná prevádzková doba“) je
čas medzi 06:00 h a 22:00 h.
2. Všeobecná prevádzková doba je stanovená pre celé územie Obce. Všeobecná prevádzková
doba sa uplatní vo všetkých prípadoch, kedy týmto VZN nie je určený osobitný čas
predaja v obchode a čas prevádzky služieb pre niektoré typy prevádzok.
3. Pre niektoré typy prevádzkarní na území Obce sú stanovené osobitné prípady
prevádzkovej doby, a to nasledovne:
a.) maloobchod v predajni v čase od 05:00 hod. do 22:00 hod.,
b.) prevádzkarne s pohostinskou činnosťou v čase od 7:00 do 23:00, pre vonkajšie sedenie
pred prevádzkarňou ( terasa ) sa určuje prevádzkový čas do 22.00 h
c.) prevádzkarne poskytujúce ubytovacie služby je časovo neobmedzená prevádzková doba,
d.) počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas v prevádzkach na celom
území obce povoľuje neobmedzene.
4. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Liešťany

sú oprávnené určiť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia
určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu resp. služby.
1 Zákon
2§

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
2 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch, dňa ..........., uznesením
OZ číslo ............
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .............
3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Liešťany sa ruší VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb.
4. Toto VZN je prístupné na internetovej stránke obce a na Obecnom úrade v Liešťanoch.
V Liešťanoch, dňa 30.07. 2020

Ľubomír Noska
starosta obce

