
  

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2006 

o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta Vrbové  
 

 

      Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1  a 

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a noviel schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o predajnej 

a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území mesta Vrbové v tomto znení:  

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje predajnú alebo 

prevádzkovú dobu v predaniach alebo prevádzkach na území mesta Vrbové okrem 

času predaja na miestnych trhoviskách a pri ambulantnom predaji. 

2. Predajňou alebo prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa živnosť 

prevádzkuje./1 

 

§ 2 

Predajná a prevádzková doba 

 

1. Predajná alebo prevádzková doba v oblasti obchodných živností poskytujúcich služby 

sa   povoľuje:       nedeľa – štvrtok  : 6.00 – 01.00 hod.   

                                         piatok – sobota   : 6.00 – 04.00 hod. 

 

2. Prevádzková doba v oblasti výrobných živností sa povoľuje: 

pondelok – piatok: 6.00 – 22. 00 hod. 

 

3.  Na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť 

(ďalej len „podnikateľ“), rovnako ako na základe požiadavky občanov, môže primátor 

mesta Vrbové v odôvodnených prípadoch povoliť predajnú alebo prevádzkovú dobu 

odchylne od doby uvedenej v § 2 ods. 1 a 2, alebo obmedziť túto dobu, ak ide 

o predajňu alebo prevádzkareň, ktorá svojou činnosťou ruší svoje okolie. /2  

 

 

§ 3 

Spoločné ustanovenie 

 

1. Podnikateľ je povinný uviesť predajnú alebo prevádzkovú dobu na dverách do vchodu 

predajne alebo prevádzkarne alebo na inom vhodnom a viditeľnom mieste. 

2. Pri uzavretí predajne alebo prevádzkarne je podnikateľ povinný, ak tomu nebránia 

vážne dôvody, označiť aspoň tri dni vopred na vhodnom a viditeľnom mieste začiatok 

a koniec uzavretia. Uzavretie predajne s potravinárskym sortimentom je povinný 

oznámiť Mestskému úradu Vrbové. 

3. Obedňajšiu prestávku v predajni alebo prevádzkarni si môže podnikateľ určiť v čase 

od 11.30 hod. do 14.00 hod. 



 

 

§ 4  

Sankcie 

 

1. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku 

v správe   mesta Vrbové /3, za ktorý je možno uložiť pokutu do výšky 1000,- Sk.  

2. Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie  ktorá poruší toto  

VZN, môže primátor mesta Vrbové uložiť pokutu do 200 000,- Sk /4. Pokutu možno 

uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, 

najneskôr však do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie 

pokuty. 

 

§ 5  

Záverečné  ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Vrbové 15 dní pred 

rokovaním Mestského zastupiteľstva Vrbové, t. j. 2. 6. 2006  na uplatnenie 

pripomienok k tomuto návrhu. 

2. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom dňa 13. 7. 2006 

uznesením č. 59/VII/2006 . Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho zverejnenia 

na úradnej tabuli, t. j. 2. 8. 2006 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN č. 1/2001 o predajnej 

a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v meste Vrbové. 

 

Vo Vrbovom, dňa  17. 7. 2006 

 

PaedDr. Ivan  Borovský 

primátor mesta 

 

 
1) § 17 ods. 1 zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) 

2) § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
3) § 46 zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

4) § 13 ods. 9, 10 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 
 

 

 

 

 VZN č. 7/2006 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na úradnej tabuli mesta 

  

vyvesené dňa:  17. 7. 2006 

 

 zvesené   dňa:   

 


