
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo VZN:  1/2011 
Obec   VINIČKY Výtlačok č.: 1 

v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. d) a i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 v katastrálnom území Viničky 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03.06.2011 
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 03.06.2011 
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 03.06.2011 
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 18.06.2011 
Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Viničky, Tokajská 191/5, 076 31  Viničky 
- elektronicky na adresu:  obecvinicky@kid.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 23.06.2011 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
Na rokovaní OZ obce dňa: 27.06.2011 
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 28.06.2011 
VZN nadobúda účinnosť dňom: 13.07.2011 

Michal Takáč, starosta obce Viničky 

Obec Viničky na základe  § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zverejňuje  na dobu 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva 
návrh VZN. 



Obecné zastupiteľstvo Obce Viničky na základe § 6 ods.1 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods.3 písm. i)  zák.č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb v katastrálnom území Viničky   č. 1/2011    
___________________________________________________________________________  
 
 

        §  1  
                Úvodné ustanovenie  

 
      ods.1 

  Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb v k. ú. Viničky.  
 

  
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby- 
podnikateľov, ktorí prevádzkujú v k. ú. Viničky  prevádzku obchodu alebo služieb a získali 
oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti v príslušnom odbore alebo vykonávajú 
podnikateľskú činnosť podľa osobitného právneho predpisu.   
  

       ods.3 
Za prevádzkarne sa podľa tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa vykonáva činnosť 
a ktorý je určený pre styk so zákazníkmi a spotrebiteľmi.  
 
                    §2   

        Pravidlá času predaja v obchode   
 

      ods.1 
Za účelom zabezpečenia podmienok zásobovania občanov obce Viničky sa určuje čas predaja 
v prevádzkárňach na ul. Hlavnej v obchodoch nasledovne:  
 

a) Potraviny a rozličný tovar – pondelok až  piatok od 06.00 hod. do 18.00 hod., 
                                                     sobotu                      od 06.00 hod. do 12.00 hod.  
 
b) Ostatné prevádzky –             pondelok až piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod.  

                                                            sobota                     od 08.00 hod. do 12.00 hod.  
 

      ods.2 
Za účelom zabezpečenia podmienok zásobovania občanov obce Viničky sa určuje čas predaja 
v prevádzkárňach mimo ulice Hlavnej a to na uliciach: Tokajská, Nová, Krížna, Viničná, 
Školská, Spodná a Vojtecha Gondu   v obchodoch nasledovne:  
 

a) Potraviny a rozličný tovar –  pondelok až  piatok od 06.00 hod. do 18.00 hod., 
                                                     sobotu                     od 06.00 hod. do 12.00 hod.  
 
b) Ostatné prevádzky                 pondelok až piatok od 08.00 hod. do 18.00 hod.  

                                                           sobota                     od 08.00 hod. do 12.00 hod.  
                                                                
                                                        



            §3 
       Pravidlá času prevádzky služieb 

 
    ods.1 

Za účelom zabezpečenia podmienok poskytovania služieb občanom obce Viničky sa určuje 
čas prevádzky v prevádzkárňach na ul. Hlavnej nasledovne:  
 

a) Sklenárstvo a rámovanie obrazov –  pondelok až piatok  od 08.00 hod. do 12.00 hod.,  
                                            od 13.00 hod. do 16.30 hod.  

                                                                sobota                       od 08.00 hod. do 12.00 hod.                                                     
 
b) Pohostinská činnosť –  pondelok až piatok od  08.00 hod. do 22.00 hod.  

                                                 sobota                     od  08.00 hod. do 23.00 hod.  
                                                 nedeľa                     od 13.30 hod.  do 22.00 hod. 
 

c) Ostatné služby –   pondelok až piatok         od 08.00 hod. do 18.00 hod. 
                                    sobota                             od 08.00 hod. do 17.00 hod.  

  
   
    ods.2 

Za účelom zabezpečenia podmienok poskytovania služieb občanom obce Viničky sa určuje 
čas prevádzky v prevádzkárňach mimo ulice Hlavnej, a to na uliciach: Tokajská, Nová, 
Krížna, Viničná, Školská, Spodná a Vojtecha Gondu  nasledovne:  
 

a) Sklenárstvo a rámovanie obrazov – pondelok až piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod.,  
                                          od 13.00 hod. do 16.30 hod.  

                                                               sobota                      od 08.00 hod. do 12.00 hod.                                                     
                                                      
b) Pohostinská činnosť –  pondelok až piatok od 08.00 hod. do 20.00 hod.  

                                                 sobota                      od 08.00 hod. do 20.00 hod.  
 

c) Ostatné služby – pondelok až piatok           od 08.00 hod. do 18.00 hod. 
                                 sobota                                od 08.00 hod. do 17 .00 hod.  

  
 

 
    § 4  

          Kontrola  a sankcie  
 

  ods.1 
   Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Viničky.  
 
 

  ods.2 
    Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže obec právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do  6.638,- EUR podľa § 13 ods. 9 
písm. a) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 
 



      § 5 
  Záverečné ustanovenia 

 
    ods.1 

   Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Viničky č.2/2010 zo dňa 19.07.2010, 
Dodatok č.1 k tomuto nariadeniu zo dňa 13.09.2010 a Dodatok č. 2 k tomuto nariadeniu zo 
dňa 22.03.2011.    
 
 
 

  ods.2 
    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.tým dňom odo dňa jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli obce Viničky.  
 
 

  ods.3  
    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Viničky 
uznesením  č.:  4M / 2011 zo dňa  27.06.2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Michal T a k á č   

    starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený dňa:   03.06. 2011  
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