
 

Obec Priepasné na základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 

3. a v súlade s § 4 ods.3 písm. i)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a    

 

 

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 2/2022 
 

o  pravidlách času  predaja  v  obchode a  času prevádzky  
s lužieb na  území obce  Priepasné 

  
 

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 Priepasné (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 predaji na trhových miestach. 

  
 

§ 2 
  

(1) Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne: 
     - pre druh  prevádzky:  so sortimentom potravinárskeho tovaru ( obilniny, mlynárske, 
pekárske, mliečne, mäsové výrobky, cukrovinky, trvanlivé pečivo, cukrárske výrobky, ovocie a 
zelenina, káva a čaj, pudingy, pochutiny a iné) 
 
pondelok   05:00 – 23:00 hod. 
utorok   05:00 – 23:00 hod. 
streda  05:00 – 23:00 hod. 
štvrtok   05:00 – 23:00 hod. 
piatok   05:00 – 23:00 hod. 
sobota   05:00 – 23:00 hod. 
nedeľa   05:00 – 23:00 hod. 
dni sviatkov             zatvorené 
 

     - pre druh  prevádzky: so sortimentom nepotravinárskeho tovaru:  
priemyselný tovar : elektrotechnický, domáce potreby, sklo a porcelán, športový tovar, stavebniny, 
farby a laky, hračky, bižutéria, papiernictvo, klenoty, suveníry, výrobky z kovu a pod. 



textilný a odevný tovar : metrový, kusový, bytový textil odevy, textilná galantéria a obuv a pod. 
nábytok: kuchyne, pohovky spálne, obývacie steny, kancelársky nábytok a detský nábytok  a pod. 
autá 

pondelok   05:00 – 23:00 hod. 
utorok   05:00 – 23:00 hod. 
streda  05:00 – 23:00 hod. 
štvrtok   05:00 – 23:00 hod. 
piatok   05:00 – 23:00 hod. 
sobota   05:00 – 12:00 hod. 
nedeľa     zatvorené 
dni sviatkov  zatvorené 

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

- pre druh služby: pohostinské v kamennej prevádzke v uzatvorených priestoroch bez 
prístupnosti k exteriérovému sedeniu, servis: 
pondelok   08:00 – 24:00 hod. 
utorok   08:00 – 24:00 hod. 
streda  08:00 – 24:00 hod. 
štvrtok   08:00 – 24:00 hod. 
piatok   08:00 – 24:00 hod. 
sobota   08:00 – 24:00 hod. 
nedeľa   08:00 – 23:00 hod. 
dni sviatkov  08:00 – 00:00 hod. 
 
- pre druh služby: pohostinské v kamennej prevádzke v exteriérovom sedení bez hudobnej 
produkcie: 
 
pondelok   09:00 – 23:00 hod. 
utorok   09:00 – 23:00 hod. 
streda  09:00 – 23:00 hod. 
štvrtok   09:00 – 23:00 hod. 
piatok   09:00 –23:00 hod. 
sobota   09:00 – 23:00 hod. 
nedeľa   09:00 – 23:00 hod. 
dni sviatkov  09:00 – 23:00 hod. 
 
- pre druh služby: pohostinské v kamennej prevádzke v exteriérovom sedení s hudobnou 
produkciou: 
 
pondelok   09:00 – 21:00 hod. 
utorok   09:00 – 21:00 hod.. 
streda  09:00 – 21:00 hod. 
štvrtok   09:00 – 21:00 hod. 
piatok   09:00 –21:00 hod. 
sobota   09:00 – 21:00 hod. 
nedeľa   09:00 – 21:00 hod. 
dni sviatkov  09:00 – 21:00 hod. 
 



 
(3) Prevádzková doba nie je obmedzená v nasledujúcich typoch prevádzok:  
 

a) v ubytovacích zariadeniach,  

b) v prevádzkach autobusovej dopravy, 

c) v prevádzkach poskytujúcich služby a v obchodných prevádzkach mimo obytného územia,  

d) v predajniach rýchleho občerstvenia (fast-food) mimo obytného územia bez predaja 
alkoholických nápojov  
 
 
(4) Pre prevádzky s druhom služby: pohostinské v kamennej prevádzke v exteriérovom sedení 
bez hudobnej produkcie a pohostinské v kamennej prevádzke v exteriérovom sedení 
s hudobnou produkciou prevádzková doba nie je obmedzená počas doby od 21:00 hod. dňa 31. 
decembra kalendárneho roka do 06:00 hod. dňa 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 
 
 

§ 3 
Osobitné ustanovenia 

  
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Priepasné 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 Priepasné dňa 22.06.2022. 

 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia . 

 
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 
Priepasné. 

 
  

V Priepasnom, dňa 22.06.2022  
 

 
_____________________ 

Peter Czere 
starosta obce 


