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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE DRAHOVCE Č. 9/2019 

 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Drahovce 
 
Návrh VZN: 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.05.2019 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 29.05.2019 

- lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do včítane): ........ 

- doručené pripomienky v počte: ........ 

- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ............. 

- vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ............ 

 
VZN schválené obecným  zastupiteľstvom v  Drahovciach dňa ............., uznesením č. ....... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa .............. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce dňa ............. 
 
VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa: ............... 

 
 

               VZN nadobúda účinnosť dňom ............... 
 

 
Miroslav Ledecký 

                                                                                                                       starosta obce 
 



Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a ods. 

5 písm. a bodu 3 a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  v y d á v a   toto  

 

 

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 9/2019 
 

o prav id lách času preda ja v  obchode a času prevádzky 
s lužieb na území obce Drahovce 

  
 
 
 

Úvodné  ustanovenia 
§ 1 
  

(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou, 
pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – 
podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Drahovce (ďalej len „obec“). 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb 
podnikateľmi na trhoviskách v obci, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá vo 
všeobecne záväznom nariadení obce o trhoviskách (trhovom poriadku). 
  

 
§ 2 
  

(1) Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne: 
 

- pre druh prevádzky:  
predajňa potravín, priemyselného tovaru, textilu, kvetov, potrieb pre včelárov a iného tovaru:  
       

pondelok  05.00 - 21.00 hod. 
utorok 05.00 - 21.00 hod. 
streda 05.00 - 21.00 hod. 
štvrtok  05.00 - 21.00 hod. 
piatok  05.00 - 21.00 hod. 
sobota 05.00 - 21.00 hod. 
nedeľa  05.00 - 21.00 hod. 
dni sviatkov 05.00 - 21.00 hod. 



- pre druh prevádzky: 
reštaurácia a pohostinstvo:  
 

pondelok  08.00 - 22.00 hod. 
utorok 08.00 - 22.00 hod. 
streda 08.00 - 22.00 hod. 
štvrtok  08.00 - 22.00 hod. 
piatok  08.00 - 22.00 hod. 
sobota 08.00 - 22.00 hod. 
nedeľa  08.00 - 22.00 hod. 
dni sviatkov 08.00 - 22.00 hod. 
 

(2) Čas predaja v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje nasledovne: 
       

pondelok  07.00 - 21.00 hod. 
utorok 07.00 - 21.00 hod. 
streda 07.00 - 21.00 hod. 
štvrtok  07.00 - 21.00 hod. 
piatok  07.00 - 21.00 hod. 
sobota 07.00 - 21.00 hod. 
nedeľa  07.00 - 21.00 hod. 
dni sviatkov 07.00 - 21.00 hod. 
 

 
§ 3 

Osobitné ustanovenia 
  

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Drahovce 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. 
 

 
§  4   

Spoločné a záverečné ustanovenia 
  
(1) Všeobecne záväzné  nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce dňa 
…........................ 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom …......… 
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 
v Drahovciach. 

  
V Drahovciach, dňa ............                                           
                                                                     

_____________________ 
Ledecký Miroslav 

starosta obce 


