Obec Makov v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i), § 4 ods. 5 pís. a) bodu 3. a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov
č. 2/2021
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Makov
§1
Úvodné ustanovenie
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 Makov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb
podnikateľmi na trhoviskách v obci a na ambulantný predaj, ktorej úprava je obsiahnutá vo
všeobecne záväznom nariadení obce o trhoviskách (trhový poriadok).
§2
1. Pri ustanovení času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Makov prihliada na
uspokojenie potrieb obyvateľov obce, uspokojenie potrieb spotrebiteľov, aj na požiadavky
prevádzkovateľov prevádzok obchodu a služieb, ktorí na území obce Makov spotrebiteľovi
predávajú výrobky alebo poskytujú služby.
2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:
a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.
3. Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne:
a) pre druh prevádzky: Potraviny
pondelok:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
utorok:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
streda:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
štvrtok:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
piatok:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
sobota:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
nedeľa:
od 05.00 hod – do 22.00 hod
b) pre druh prevádzky: Cukráreň
pondelok:
od 08.00 hod – do 20.00 hod
utorok:
od 08.00 hod – do 20.00 hod
streda:
od 08.00 hod – do 20.00 hod
štvrtok:
od 08.00 hod – do 20.00 hod
piatok:
od 08.00 hod – do 20.00 hod
sobota:
od 08.00 hod – do 20.00 hod
nedeľa:
od 08.00 hod – do 20.00 hod

c) pre druh prevádzky: Rozličný tovar (textil, obuv, priemysel, hračky, drogéria, kvety,
papiernictvo, lekáreň, predajne zdravotných pomôcok, ...)
pondelok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
utorok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
streda:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
štvrtok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
piatok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
sobota:
od 07.00 hod – do 13.00 hod
nedeľa:
zatvorené (v predvianočnom období otvorené ako v sobotu – „Zlatá
nedeľa“)
d) pre druh prevádzky: Trafiky, zmenárne
pondelok:
nonstop
utorok:
nonstop
streda:
nonstop
štvrtok:
nonstop
piatok:
nonstop
sobota:
nonstop
nedeľa:
nonstop
4. Čas prevádzky v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
a) pre druh služby: Prevádzky športových zariadení
pondelok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
utorok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
streda:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
štvrtok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
piatok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
sobota:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
nedeľa:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
b) pre druh služby: Reštaurácie a stravovacie a pohostinské zariadenia
pondelok:
od 06.00 hod – do 24.00 hod
utorok:
od 06.00 hod – do 24.00 hod
streda:
od 06.00 hod – do 24.00 hod
štvrtok:
od 06.00 hod – do 24.00 hod
piatok:
od 06.00 hod – do 04.00 hod
sobota:
od 06.00 hod – do 04.00 hod
nedeľa:
od 06.00 hod – do 24.00 hod
c) pre druh služby: Ubytovacie zariadenia a poskytovatelia prechodného ubytovania
pondelok:
nonstop
utorok:
nonstop
streda:
nonstop
štvrtok:
nonstop
piatok:
nonstop
sobota:
nonstop
nedeľa:
nonstop
d) pre druh služby: Rýchla zdravotnícka služba
pondelok:
nonstop
utorok:
nonstop
streda:
nonstop
štvrtok:
nonstop
piatok:
nonstop
sobota:
nonstop
nedeľa:
nonstop
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e) pre druh služby: Ambulancie
pondelok:
od 07.00 hod – do 17.00 hod
utorok:
od 07.00 hod – do 17.00 hod
streda:
od 07.00 hod – do 17.00 hod
štvrtok:
od 07.00 hod – do 17.00 hod
piatok:
od 07.00 hod – do 17.00 hod
sobota:
zatvorené
nedeľa:
zatvorené
f) pre druh služby: Kadernícke, garbiarske, kozmetické a wellness služby
pondelok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
utorok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
streda:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
štvrtok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
piatok:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
sobota:
od 07.00 hod – do 18.00 hod
nedeľa:
zatvorené
g) pre druh služby: Čerpacie stanice pohonných hmôt
pondelok:
nonstop
utorok:
nonstop
streda:
nonstop
štvrtok:
nonstop
piatok:
nonstop
sobota:
nonstop
nedeľa:
nonstop
h) pre druh služby: Pneuservis, autoopravovne
pondelok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
utorok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
streda:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
štvrtok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
piatok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
sobota:
od 07.00 hod – do 16.00 hod
nedeľa:
zatvorené
i) pre druh služby: Stolárske služby v priemyselnej zóne
pondelok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
utorok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
streda:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
štvrtok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
piatok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
sobota:
od 07.00 hod – do 16.00 hod
nedeľa:
zatvorené
j) pre druh služby: Stolárske služby mimo priemyselnej zóny
pondelok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
utorok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
streda:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
štvrtok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
piatok:
od 06.00 hod – do 20.00 hod
sobota:
od 07.00 hod – do 16.00 hod
nedeľa:
zatvorené
k) pre druh služby: Finančné, účtovnícke, poisťovacie a poštové služby
pondelok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
utorok:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
streda:
od 06.00 hod – do 22.00 hod
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štvrtok:
piatok:
sobota:
nedeľa:

1.

2.

3.

4.

od 06.00 hod – do 22.00 hod
od 06.00 hod – do 22.00 hod
od 06.00 hod – do 22.00 hod
od 06.00 hod – do 22.00 hod

§3
Povinnosti prevádzkovateľa prevádzky obchodu a služieb
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Makov 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.
Prevádzkovateľ prevádzky obchodu a služieb na území obce Makov písomne oznámi obci:
a) prevádzkovú dobu prevádzky obchodu a služieb, najneskôr 5 dní pred začiatkom jej
prevádzkovania,
b) zmenu prevádzkovej doby prevádzky obchodu a služieb, najneskôr 5 dní pred začiatkom
každej zmeny prevádzkovej doby,
Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená
prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín
pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako
jeden deň.
Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr 7 dní pred zrušením
prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková
doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže
spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.
Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň
umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN Obce Makov č. 1/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území obce Makov.
2. Toto VZN Obce Makov č. 2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Makov bolo schválené uznesením č. 271/2021 Obecného zastupiteľstva
v Makove dňa 08.12.2021.
3. Účinnosť VZN Obce Makov č. 2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území obce Makov je od 01.01.2022.
V Makove dňa 17.12.2021

Martin Pavlík
starosta obce
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Príloha č. 1

.......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko, PSČ a adresa, číslo telefónu, e-mail

OBEC MAKOV
Makov 60
023 56 Makov

V Makove dňa .............................

VEC
Žiadosť o súhlas obce s otvorením prevádzky
Žiadam o súhlas obce s otvorením prevádzky:
Obchodné meno žiadateľa: ....................................................................................................................................................
Sídlo podnikania žiadateľa: ...................................................................................................................................................
DIČ: .................................................................

IČO: ....................................................

Názov prevádzkarne: .............................................................................................................................................................
Adresa prevádzkarne: ............................................................................................................................................................
Zodpovedná osoba za prevádzkareň: .....................................................................................................................................
Kontakt prevádzkarne:

telefón .............................................. e-mail ..............................................................................

Predmet podnikania a druh sortimentu ..................................................................................................................................
Prevádzkový čas
Pondelok:

od ......................h

do

.........................h

Utorok:

od ......................h

do

.........................h

Streda :

od ......................h

do

.........................h

Štvrtok :

od ......................h

do

.........................h

Piatok :

od ......................h

do

.........................h

Sobota :

od ......................h

do

.........................h

Nedeľa :

od ......................h

do

.........................h

Prestávka:

od ......................h

do

.........................h

V prípade návrhu prevádzkových hodín po 22.00 hod je potrebné priložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti, pokiaľ nie je
vlastníkom sám podnikateľ.
Prílohy:
1. Kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov
2. Kópia rozhodnutia regionálneho hygienika (reštaurácie, zdravotnícke zariadenia a pod.)
3. Originál stanoviska susedov, ak ide o prevádzku v, resp. pri rodinnom dome

..........................................
podpis, pečiatka žiadateľa
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