OBEC KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Kostoľany nad Hornádom
č. 1/2021,
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádz ky
služieb na úze mí obce Kostoľany nad Hornádom

Obecné zastupiteľstvo obce Kostoľany nad Hornádom na základe ustanovenia § 4 ods.
5 písm. a) bod 3 v spojení s § 4 ods.3 písm. i) a v súlade s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2021
o pr a v i dl á c h č a s u pr e d a j a v o bc ho d e a č a s u pr e v á d zky
s l uži e b na ú ze m í ob c e K o s t o ľ a ny na d H o r ná d o m

§1
Úvodné ustanovenia
(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 Kostoľany nad Hornádom (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 v osobitnom
všeobecne záväznom nariadení obce (o trhoviskách /trhovom poriadku/).

§2
Pravidlá času predaja
(1) Čas predaja v obchodných prevádzkach na území obce sa určuje nasledovne:
- pre druh prevádzky: potraviny:
pondelok – piatok:
06.00 – 20.00
sobota
06.00 – 19.00
nedeľa
06.00 – 12.00
dni štátnych sviatkov
zatvorené
- pre druh prevádzky: stavebný materiál, drogéria a domáce potreby, trafiky:
pondelok – piatok:
06:00 – 19:00
sobota
06:00 – 15:00
nedeľa
zatvorené
dni štátnych sviatkov:
zatvorené
(2) Čas prevádzky v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
- pre druh služby: reštauračné služby, občerstvenie, cukrárne, zmrzlinové stánky a pohostinstvá:
pondelok – štvrtok:
08:00 – 21:00
piatok:
08:00 – 22:00
sobota:
08.00 – 23:00
nedeľa:
08:00 – 23:00
Po 22:00 hod. prevádzka sa povoľuje len bez zvukovej produkcie a bez využitia exteriérových
sedení.
V prípade konania svadobnej hostiny sa prevádzka povoľuje do 04.00 hod. rána bez využitia
exteriérových sedení.
§3
Osobitné ustanovenia
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Kostoľany nad
Hornádom 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 Kostoľany nad Hornádom
dňa 28.4.2021
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 30.5.2021
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Kostoľanoch nad Hornádom.

Mgr. Anton Medvec
starosta obce

Príloha č. 1

Oznámenie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb

Podnikateľ (názov, sídlo):
……………………………………………………………….........................................
IČO:…………………………............................
Tel. kontakt: …………………………..............
Štatutárny zástupca: ..........................................

V zmysle § 4 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na základe právomoci obce usmerňovať ekonomickú a podnikateľskú činnosť na
území obce a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Kostoľany nad Hornádom č.
1/2021, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Kostoľany nad Hornádom, týmto oznamujem prevádzkovú dobu svojej prevádzkarne:

Prevádzkareň (názov a adresa):
………………………………………………………….....................................
Zodpovedná osoba:
………………………………...................................................................................
Tel. č. prevádzkarne: ……………………....................
Vlastník nebytového priestoru / pozemku (meno, priezvisko, obchodné meno, adresa):
……………………………………………………………………………….…..........................
Druh podnikateľskej činnosti: …………………………………………….................................
Dátum začatia činnosti prevádzkarne: …………………………………………………….……

Oznamujem*: prevádzkovú dobu pri začatí činnosti prevádzkarne / zmenu prevádzkovej
doby

Prevádzková doba:
Pondelok od ………………. do …………….
Utorok od ………………. do …………….
Streda od ………………. do ………….…
Štvrtok od ………………. do ………....…..
Piatok od ………………..do ………...…..
Sobota od ………………..do …………….
Nedeľa od ……………… do ………...…..

Prílohy (fotokópie dokladov, originály sa predložia k nahliadnutiu)
1. oprávnenie na podnikanie alebo iný doklad povoľujúci vykonávanie činnosti podľa
osobitných predpisov,
2. list vlastníctva na priestory prevádzkarne alebo zmluvu o nájme nebytových priestorov
užívaných na účely prevádzkarne.

V Kostoľanoch nad Hornádom, dňa …………………………

podpis podnikateľa

* nehodiace sa prečiarknuť

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa 18.3.2021
Návrh schválený dňa 28.4.2021
Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli dňa 13.5.2021
Schválené VZN nadobúda účinnosť dňom 30.5.2021

