
Obecné zastupiteľstvo v Lechnici na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Lechnica

                                          Všeobecné záväzne nariadenie č. 4/2015

                     o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
                                    služieb na území obce Lechnica

                                                       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 Lechnica.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce Lechnica, 
ktorej úprava podlieha všeobecne záväznému nariadeniu obce o trhoviskách.

                                                                                 § 2
                                                                            

1. Každý predávajúci (poskytovateľ služieb) je povinný prevádzkareň zvonku viditeľne označiť svojim 
obchodným menom tak, ako ho má zapísané v Obchodnom registri alebo v inom príslušnom registri.

2. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
             a) obchodné meno a sídlo,
             b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
             c) prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa,
             d) kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení.

3. Predajný čas v obchodných prevádzkových jednotkách sa určuje nasledovne
              Letný čas: pondelok – nedeľa    6.00 – 21.00 hod.
              Zimný čas: pondelok – nedeľa   6.00 – 20.00 hod.

4. Predajný čas v prevádzkových jednotkách poskytujúcich služby sa určuje nasledovne:
             Celoročne: pondelok – piatok, nedeľa 8.00 – 22.00 hod.
              Sobota:  8.00 – 23.00 hod.

5. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková 
doba, označiť začiatok a koniec uzavretia a to najneskôr do 24 hodín pred dočasným uzavretím 
prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.

6. Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením 
prevádzkarne miestne príslušný okresný úrad a obce o tom, kde a kto je povinný vyrovnať prípadné 
záväzky.

7. Povinnosti podľa odseku 5 a 6 sa vzťahujú na predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo 
prevádzkarne.

8.

                                                                                   § 3

                                         Organizovanie celospoločenských podujatí

1. Počas organizovania celospoločenských podujatí na území obce Lechnica sú povinné prevádzkové 
jednotky rešpektovať oficiálny program tak, aby  prevádzkou svojich zariadení nerušili priebeh 
uvedených podujatí, predovšetkým hlukom reprodukovanej hudby – diskotéky a pod.



2. Usporiadatelia celospoločenských podujatí sú povinní predložiť Obecnému úradu v Lechnici ich 
časový harmonogram a ten dať na vedomie prevádzkových jednotkám cestou obecného úradu 
najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.

                                                                       § 4
                                                             Kontrolná činnosť 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú orgány príslušné podľa osobitných predpisov, na 
úrovni obce vykonávajú kontrolu:

              a/ starosta obce 
              b/ poslanci obecného zastupiteľstva 
              c/ hlavný kontrolór obce 
              d/ starostom poverení zamestnanci obce 

2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže 
obec uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

                                                                                   § 5
                                           Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo v Lechnici dňa 24. 9. 2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom odo dňa vyvesenia na úradnej 

tabuli obce.

V Lechnici dňa  25.9.2015

                       
                                                                                                                   Jozef Musala
                                                                                                                    starosta obce



VZN č. 4/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce:

Dňa 25. 9. 2015                                                Pečiatka a podpis: ….................................................

VZN č. 4/2015 bolo zvesené z úradnej tabule obce:

Dňa  …......................                                         Pečiatka a podpis: ….................................................

VZN č. 4/2015 nadobudlo účinnosť:

Dňa …....................                                           Pečiatka a podpis:....................................................  


