
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 46/2020 
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

na území obce Hradište pod Vrátnom 

 
Obec Hradište pod Vrátnom v súlade s ustanovením §6 ods. 1, §4 ods. 3 písm. i) 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     t o t o  

Všeobecne  záväzné  na r iaden ie  č. 46/2020 
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

na území obce Hradište pod Vrátnom 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom. 
   

§ 2  
Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom sa 

určuje nasledovne: v pondelok až štvrtok v čase  od 5.00 hod. do 23.00 hod, 
v piatok až v sobotu v čase od 5.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, 
v nedeľu v čase  od 5.00 hod. do 23.00 hod. 

2. Prevádzkovateľ pohostinského a reštauračného zariadenia, v ktorých sa koná podujatie 
charakteru uzavretej spoločnosti (napr. svadby, oslavy a pod.), si môže prevádzkový čas 
určiť na čas konania takéhoto podujatia do 5.00 hod nasledujúceho dňa.  

 
§3 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce 

Hradište pod Vrátnom č. 11/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Hradište pod Vrátnom. 

2. Toto VZN  prijalo obecné zastupiteľstvo obce Hradište pod Vrátnom na svojom  zasadnutí 
dňa   ........................ uznesením č.......... 

3. Toto VZN  bolo vyvesené dňa ............      a nadobúda účinnosť ................,  t.j. 15 dní od 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 

 
V Hradišti pod Vrátnom dňa 11.02.2020                                        
 
 
 
                Ing. Lukáš Piroha 
                                                                                                             starosta obce 
                     Hradište pod Vrátnom 
 
 
Vyvesené dňa: 12.02.2020 
 
Zvesené dňa: ....................... 


