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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2022
o určení pravidiel prevádzkového času predaja v obchode COOP Jednota, spotrebné
družstvo, Konštantínova 3 08001 Prešov, prevádzka PJ 01-053 Oľšov na území obce
Oľšov

Obec Oľšov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
Článok 1
Vymedzenie základných pojmov
Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie:
1. Čas predaja v obchode (ďalej len ,,prevádzkový čas“) je časovo ohraničená časť dňa,
počas ktorej je prevádzka v rámci výkonu prevádzkovania sprístupnená spotrebiteľom, t. j.
v prevádzke sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru .
Článok 2
Určenie času predaja v obchode
1. Všeobecný prevádzkový čas prevádzky obchodu sa určuje v dňoch pondelok až
nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 18.00 hod, ak nie je v odseku 2 tohto
článku ustanovené inak.

2. a) Návrh predajného času:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

7,00 hod. – 12,00 hod.
7,00 hod. – 17,30 hod.
7,00 hod. - 17,30 hod.
7,00 hod. – 17,30 hod.
7,00 hod. – 17,30 hod.
7,00 hod. - 12,00 hod.
ZATVORENÉ

b) prevádzkový čas v prevádzke:
• s predajom rozličného tovaru
• s predajom tovaru – periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín
ako časovo neobmedzený;

3. Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže
obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti
podnikateľa.
4. Do doby schválenia žiadosti obecným zastupiteľstvom môže byť prevádzka
otvorená v rámci prevádzkového času určeného týmto nariadením.
Článok 3
Prechodné ustanovenia
1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia strácajú platnosť a účinnosť individuálne
rozhodnutia o schválení, predĺžení alebo inej zmene nočného prevádzkového času v
prevádzke.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Oľšov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Oľšove dňa 26.08.2022 uznesením č. 39/2022
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli obce, t. j 12.09.2022

V Oľšove 01.08.2022

Karol Pinčák
starosta obce

Návrh na uznesenie:
OZ v Oľšove:
schvaľuje VZN obce Oľšov č. 2/2022 o určení pravidiel prevádzkového času predaja v
obchode COOP Jednota, spotrebné družstvo, Konštantínova 3 08001 Prešov, prevádzka PJ
01-053 Oľšov na území obce Oľšov

