
Obecné  zastupiteľstvo Obce Spišský Hrhov na základe § 6 ods. 1 a v nadväznosti na § 4 ods. 

3  písmena  i)  Zákona č.  369/1990  Zb.  o  obecnom zriadení  v  znení  neskorších  predpisov 

vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Spišský Hrhov.

Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Spišský Hrhov 

. 2/2011

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území obce Spišský Hrhov

Schválené OZ dňa 22. 6. 2011, uznesením 



. 4./2011
Vyvesené na úradnej tabuli : 23. 6. 2011

§ 1 
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje pravidlá času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb.
2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby - 
podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Spišský Hrhov prevádzkárne obchodu a 
služieb
3. Prevádzkárňou  sa  podľa  toho  nariadenia  rozumie  priestor,  v  ktorom  sa  činnosť 
vykonáva a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi, spotrebiteľmi.
4. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Spišský 
Hrhov vychádza z maximálne pružnej doby, aby boli uspokojené potreby občanov mesta a 
požiadavky podnikateľov.

§ 2
Rozsah pôsobnosti

Toto VZN sa dotýka podnikateľov, ktorí získali oprávnenie podnikať na základe Zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Zákona č. 513/1991 
Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne iných platných právnych 
predpisov.

§ 3 
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

V rámci  podmienok  zabezpečenia  zásobovania  a  poskytovania  služieb  obyvateľom  obce 
Spišský Hrhov sa určuje čas predaja a čas prevádzky: 
1. Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkárňach obchodu a služieb na území 
obce sa stanovuje od 06.00 h do 22.00 h.
2. Prevádzky otvorené po 22.00 hod. v zdôvodnených prípadoch len so súhlasom starostu 
obce,  sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný poriadok.

§ 4
Kontrola a sankcie

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva obec Spišský Hrhov.
2. Starosta  obce môže uložiť  právnickej  a  fyzickej  osobe oprávnenej  na  podnikanie 
pokutu  za porušenie tohto VZN podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Porušenie ustanovení tohto VZN bude riešené 
v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

§ 5 
Záverečné ustanovenia



Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č.  2/2011 o pravidlách času predaja v 
obchode  a  času  prevádzky  služieb  na  území  obce  Spišský  Hrhov  bolo  vyvesené  na 
pripomienkovanie občanom dňa 23.  6.  2011 a zvesené  dňa 15.  7.  2011 bez pripomienok 
občanov.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č.  2/2011 o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišský Hrhov bolo schválené Uznesením č. 
4/2011 zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Spišský Hrhov, konaného dňa 22. 6. 2011.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Spišský Hrhov č. 2/2011 o pravidlách času predaja v 
obchode  a  času  prevádzky  služieb  na  území  obce  Spišský  Hrhov  nadobúda  účinnosť 
dňom 16. 7. 2011.

                                                                                               PhDr. Vladimír Ledecký

                                                                                                         starosta obce




