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Obec Kocurany podľa § 4 ods. 5, písm. a) bodu 3 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva  toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 83/2020 o pravidlách  času predaja 

v obchode  a času  prevádzky služieb na území obce Kocurany 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje  pravidlá času predaja 

v obchode a času  prevádzky služieb (ďalej len prevádzkový čas) a vzťahuje sa  na všetky 

právnické osoby  a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú na území obce Kocurany prevádzkarne 

obchodu a služieb podľa osobitného predpisu (ďalej len  „podnikatelia“). 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Prevádzkareň – priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť spočívajúca v 

predaji tovaru a poskytovaní služieb a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi. 

2.  Prevádzkovateľ – podnikateľ poskytujúci predaj v obchode alebo prevádzkujúci službu. 

3.  Podnikateľ – osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe 

živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského 

oprávnenia podľa osobitných predpisov. 

4. Prevádzková doba – čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. 

 

 

§ 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 

1. Obec určuje čas prevádzky a čas predaja takto: 

a) v obchodných prevádzkach v časovom rozmedzí  od 06.00 hod. do 22.00 hod. 

b) v ostatných prevádzkach a reštauračných zariadeniach v časovom rozmedzí: 

v nedeľu až štvrtok od 10.00 hod. do 23.00 hod. 

v piatok a sobotu od 10.00 hod. do 03.00 hod. 

c) v prevádzkach ubytovacích  služieb bez obmedzenia      

 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kocuranoch na zasadnutí dňa 

16.9.2020 pod číslom uznesenia  653 /20/2020   písm. a)  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

 

Kocurany dňa 23.09.2020 

 

                                                                         

              

                  Ing. Vojtech Čičmanec 

          starosta obce Kocurany 


