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 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Obce Vinodol 

číslo 3/2017 

 

 

 

 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh  Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017:  

-vyvesený na úradnej tabuli dňa:  21.05.2019 

-zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:  21.05.2019 

-zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  21.05.2019 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017 do (včítane):  30.05.2019 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 3/2017 schválený Obecným zastupiteľstvom v Vinodole dňa 06.06.2019 pod č.: 

55/2019 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 3/2017 vyvesený  na úradnej tabuli obce dňa: 12.06.2019 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 3/2017 zvesený  z úradnej tabule obce dňa: 12.06.2019 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 3/2017 zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce: od 12.06.2019 do 

27.06.2019 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 3/2017 zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 12.06.2019 

 



Dodatok  č. 1 k VZN č. 3/2017  nadobúda účinnosť dňom   28.06.2019 . 

 

Obecné Zastupiteľstvo vo Vinodole sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„zákon o obecnom zriadení“ ) v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( 

živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vydáva tento Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 ( ďalej len 

Dodatok). 

 

Mení a dopĺňa sa §3 v znení: 

§ 3 

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

1.   V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce Vinodol 
sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne:  

a)   Prevádzkarniam s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru v časovom rozmedzí 
od 06.00 hod. do 22.00 hod.  

b)    Prevádzkarniam  poskytujúcim služby v časovom rozmedzí od 06,00 hod. do 22,00 hod.  

c)    Prevádzkarniam poskytujúcim pohostinné služby na území obce v časovom rozmedzí od 
06.00 hod. do 22.00 hod. 

d)    V deň konania akcie s uzavretou spoločnosťou od 06,00 hod. do 24,00 hod.  

2.      Prevádzkový čas všetkých prevádzkarni, obchodu a služieb na území obce Vinodol zo dňa 31.12. 
príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka a počas miestnych 
hodových slávností v obci je neobmedzený.  

3.      V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ povinný 
písomne najneskôr 5 dní pred konaním podujatia požiadať o povolenie prostredníctvom 
podateľne Obecného úradu vo Vinodole. V žiadosti uvedie miesto, dátum, čas a formu konania 
hudobnej produkcie, spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za 
organizáciu podujatia  jej adresu a telefónne číslo. ( viď príloha č. 1 , na strane 15 tohto VZN). 
Rozhodnutie vydá obec Vinodol v zastúpení starostu obce najneskôr 24 hodín pred konaním 
akcie. 

  

4. Prevádzková doba v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, 
telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je určená časom medzi 08:00 hod. a 22:00 hod. 

  

5. V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch priamo priľahlých so stavbami 
určenými na bývanie a v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré sa 



priamo nachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na bývanie, je 
prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod. a 22:00 hod.  

 

6. V prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, ktoré nie sú priamo priľahlé so 
stavbami určenými na bývanie alebo v prevádzkárňach umiestnených v nebytových priestoroch, 
ktoré sa priamo nenachádzajú v stavbe bytového domu, kde sa nachádzajú priestory určené na 
bývanie, je prevádzková doba určená časom medzi 06:00 hod. a 24:00 hod. s podmienkou, že 
Obec Vinodol neeviduje opodstatnenú sťažnosť na činnosť prevádzkarne za obdobie posledných 
šiestich mesiacov. 

 

7.  Jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej – uzavretej 
spoločenskej akcie ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne obci Vinodol najneskôr dva pracovné dni 
pred konaním akcie. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 Peter Straňák   
                                                                                                                                  starosta obce     

  

 

 

 

 

 

 


