
Obec Slanské Nové Mesto na základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 

písm. a) bod 3. a v súlade s § 4 ods.3 písm. i)  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a    

 

 

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

 
č. 2/2021 

 

o  pravidlách času predaja v  obchode  a  času prevádzky  

s lužieb  na  území obce  Slanské  Nové  Mesto  
  

§ 1 

Úvodné  ustanovenia 

  

(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 Slanské Nové Mesto (ďalej len „obec“). 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a poskytovanie služieb podnikateľmi 

na trhoviskách v obci, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá vo všeobecne 

záväznom nariadení obce o trhoviskách (trhovom poriadku). 

 

 § 2 

Pravidlá času predaja 

  

(1) Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne: 

     - pre druh  prevádzky:  Potraviny: 

pondelok   07.00 – 18.00 hod. 

utorok   07.00 – 18.00 hod. 

streda   07.00 – 18.00 hod. 

štvrtok   07.00 – 18.00 hod. 

piatok   07.00 – 18.00 hod. 

sobota   07.00 – 18.00 hod. 

nedeľa   voľno 

dni sviatkov  07.00 – 12.00 

 

(2) Čas prevádzky v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje nasledovne: 

- pre druh služby: Pohostinstvo: 

pondelok   08.00 – 21.00 hod. 

utorok   08.00 – 21.00 hod. 

streda   08.00 – 21.00 hod. 



štvrtok   08.00 – 21.00 hod. 

piatok   08.00 – 21.00 hod. 

sobota   08.00 – 21.00 hod. 

nedeľa   08.00 – 21.00 hod. 

dni sviatkov:   08.00 – 21.00 hod. 

 

Po 22.00 hod. prevádzka sa povoľuje len bez zvukovej produkcie a bez využitia exteriérových 

sedení. 

V prípade Silvestra sa prevádzka povoľuje do 04.00 hod. rána bez využitia exteriérových sedení.  

 

§ 3 

Osobitné ustanovenia 

  

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území obce Slanské Nové Mesto 

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. 

 

 

§  4   

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Všeobecne záväzné  nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto,  dňa 

28.10.2021. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia. 

 

(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Slanskom Novom Meste.  

 

 

  

V Slanskom Novom Meste,  dňa 28.10.2021                                                                                                               

 

 

_____________________ 

Milan Diheneščík v.r. 

starosta obce 

 
 


